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A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSAA

Az Együtt Európáért Alapítvány komoly figyelmet fordít a generációkutatásra 
és az ifjúsági politikára. Ezen témakörök kiemelt szakterületeink közé tar-
toznak. Vizsgáljuk a fiatalok migrációs szándékait, helyben maradási lehe-
tőségeiket, a kérdéshez fűződő attitűdjüket. Foglalkozunk emellett a fiatalok 
szerepével és pozíciójával az össztársadalom viszonylatában – ami nyilván-
valóan nem mutat homogén képet. Utóbbi témakörbe esnek például a hátrá-
nyos helyzetűségből adódó kérdések, illetve a „Z” generáció sajátosságaiból 
fakadó újszerű kihívások. 

Az itt kifejtettek indítottak minket „Needs of the 
neets  – Határokon átívelő generációkutatás” el-
nevezésű projektünk megvalósítására. Célunk, 
hogy megvizsgáljuk azt, hogy a Kárpát-meden-
cei magyar fiatalok milyen mértékben és milyen 
motivációval hagyják el szülőföldjüket, szűkebb 
lakókörnyezetüket, melyek azok a gazdasá-
gi, társadalmi és lelki tényezők, amelyek ezen 
migrációs szándékot valamely irányba befolyá-
solják.   Jelen projekt keretében specifikusan 
azon – magyarországi és határon túli – magyar 
fiatalok helyzetét, motivációit, mozgatóit és igé-
nyeit kutattuk, akik az oktatási rendszerből már 
kikerültek ugyan, de mégsem váltak a munka-
erőpiac szereplőivé. Fontosnak tartjuk, hogy 
az idesorolt emberekkel foglalkozzunk, hiszen 
helyzetükből fakadóan nehezen tudnak a társa-
dalom hasznos tagjai lenni, ami kölcsönösen – 
tehát sem a társadalom egészének, sem nekik 
– nem kívánatos helyzetet teremt. 

Projektünk kezdetén 
célul tűztük ki a meg-
jelölt csoport tagjainak, 
illetve a velük foglal-
kozó szakembereknek 
elérést, helyzetük em-
pirikus alapon történő 
feltérképezését. Tettük 
mindezt azért, hogy az 
így nyert tapasztalatok 
alapján kirajzolódó 
kép segítsen a feltárt 
nehézségek azonosítá-
sában, definiálásában, 
végső soron azok meg-
oldásában.
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Emellett szeretnénk az összegyűjtött tapasztalatok és jó gyakorlatok felhasz-
nálásával az ifjúsági együttműködések és közösségek erősítését is segíteni.  
Megismertük a témában jártas hazai és külföldi szervezetek tevékenységét, 
mely alapján meghatároztuk azokat a cselekvési pontokat, amik alkalmasak 
az építő jellegű beavatkozásokra.

Távlati célunk, hogy kutatásunk alátámassza azt a hipotézisünket, miszerint 
a jelen - gazdasági és politikai környezet - figyelembe véve a technológiai és 
társadalmi folyamatokat – kedvez a helyben maradást erősítő, a családalapítást, 
az „életben boldogulást’ helyi szinten értelmező szemlélet kialakulásának, ez a 
pozitív szemlélet pedig a helyi gazdaságot erősítő motorrá is válhat.

Ebben a kiadványban bemutatjuk a projekt céljait, a magvalósító szerveze-
teket és a projekt keretében megvalósuló kutatás rövid összefoglalóját és a 
kutatási módszereket egyfajta módszertani összegzésként. A projekt során 
számtalan jó gyakorlatot gyűjtöttünk össze, amit a célok érdekében alkal-
mazni, adaptálni javaslunk. Jelen kiadvány ezen javaslatokat, ajánlásokat is 
tartalmazza. A kiadvány végén bemutatjuk röviden, egyfajta konklúzióként 
a projekt megvalósítsa során megfogalmazott javaslatokat, amelyeket civil 
szervezeteknek, kormányzati szerveknek, a témában potenciális döntéshozó 
szervezeteknek szánunk. 
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Célkitűzések és hipotézisek
A probléma, melyből a projekt során kiindultunk, a fiatalok, azaz a Z generá-
ció közösségtudatának és közösségi motivációjának folyamatos csökkenése. 
Előtérbe helyeződnek az egyéni érdekek, igyekeznek közösségmentes életet 
élni. Ez az elszigetelődés komoly problémákhoz vezethet, hiszen nem alakul-
nak ki azok a szociális kompetenciák, amelyek a társadalmi beilleszkedés-
hez szükségesek. Általában ebből a rétegből alakul ki az úgynevezett NEET 
csoport. A NEET fiatalok (Youth population not in Employment, Education or 
Training) nem dolgoznak, tanulnak, vagy vesznek részt valamilyen képzésen, 
tehát nem járulnak hozzá a társadalmi jólét és a GDP növeléséhez. 

A projekt célja ezen fiatalok felkutatása, motivációik megismerése, valamint a 
közvetlen bevont célcsoport (humán szakemberek, döntéshozók, projektben 
részt vevők) olyan módszerek, jó gyakorlatok alkalmazását készítsék elő a 
gyakorlati színtérre, amelyek a közvetett célcsoport (16-24 évesek) élethely-
zetét érezhetően befolyásolja, tehát a helyi munkába állás, migráció csökke-
nése, helyi vállalkozás kezdeményezés, és ami a legfontosabb: aktív közös-
ségi szerepvállalás. 
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Szeretnénk ifjúsági együttműködéseket és közösségeket erősíteni, a NEET 
réteget bevonni a gazdasági vérkeringésbe. Ehhez szükséges, hogy a civil 
szervezetek, egyházközségek humán szolgáltatásaik közé beemeljék az ifjúsá-
gi közösségépítést. A formális oktatás és a humán jelzőrendszerek az alapve-
tő kompetenciák fejlesztésén túl nem végeznek tudatos közösségépítést, ezért 
lenne fontos, hogy a különböző szervezetek kiegészítsék az állami szektort. 

Ennek eléréséhez a szakembereknek szüksége van külső segítségre, hiszen 
napjaink fiataljainak elérése nagy kihívás. Az alapvető elszigetelődés miatt 
már szinte csak online térben elégülnek ki a közösségi igények. Ez felveti a 
problémát, miszerint olyan generáció nő fel, akik később nem lesznek képe-
sek döntéshozóvá válni, így nem lesznek helyi, regionális vagy akár országos 
vezetők. A civil önszerveződés nagyon sok esetben a tényleges közösségi ak-
tivitás bölcsője lehet, hiszen a civil szervezetek aktív tagjai később jó eséllyel 
vállalhatnak nagyobb közösségért felelősséget akár települési vagy akár állami 
szinten. 

Célunk egy olyan nemzetközi együttműködési hálózat kialakítása volt, amely 
elősegíti a nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtését, a fiatalok közösségi mo-
tiválásának térségi megoldásait. Közös cél, hogy a Kárpát-medencében a jövő 
generációja a jövő döntéshozói saját maguk és szűkebb tágabb lakókörnyezetük 
jólétéért felelős és közösségtudatos térséget építsenek. A nemzetközi együtt-
működést olyan szervezetek közreműködésével képzeltük el, amelyek ugyan 
más-más országból és szektorból érkeztek, de tevékenységükkel alapvetően a 
fiatal generáció közösségi motivációját kívánják elősegíteni. A fiatal generáció 
közösségben, munkaszervezetben, vidéki élethelyzetben való testi-lelki boldo-
gulásának jövőbe tekintő megoldásait keresik. Ezt sikerült is elérnünk a projekt 
során, több hazai és külföldi szervezettel is együttműködtünk. 

Célunk az volt, hogy ezen szervezetek tagjai megismerjék egymás jó gyakor-
latait a témában. Ezért több hazai és határon túli műhelymunkát és tanulmá-
nyutat szerveztünk. Fő módszerük a fókuszcsoportos megbeszélés volt, amely 
lényege, hogy kisebb csoportokban dolgozva, egy adott témára koncentrálva 
minden résztvevő kifejthesse véleményét, melyre a többiek szabadon reflek-
tálhatnak. Az ilyen kötetlen formájú munka tapasztalataink szerint eredmé-
nyesebbek, mint a kevésbé interaktív események. A résztevők visszajelzési 
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szerint hatékony volt az együttműködés, jól érezték magukat a tanulmányuta-
kon és műhelymunkákon, a találkozásoknak köszönhetően minden szervezet 
bővíteni tudta kapcsolati hálóját. 

Két online kérdőívet is lefejlesztettünk kutatási célból. Az egyik a fiatalokat kér-
dezte arról, mik a mindennapi motivációik, mit tartanak szem előtt különböző 
döntések meghozatalakor. A másik kérdőívben a szakembereknek kellett meg-
válaszolni a fiatalokkal kapcsolatos nyitott kérdéseket. Így összehasonlíthattuk, 
hogy hogyan gondolkodnak a fiatalok, és mit gondolnak róluk a velük foglalkozó 
szakemberek. A másik összehasonlítás alapját az adta, hogy mi a különbség a 
hazai és külföldi szakértők véleménye között.

A fiatal generáció helyi mig-
rációs szokásai Közép-eu-
rópai szinten is aggasztóak. 
A kistelepüléseken, aprófal-
vas térségekben élő fiatal 
potenciális munkaerő au-
tomatizmusszerűen mozog 
nagyvárosokba, agglomerá-
ciós központokba, ezáltal 
tovább növelve a vidéki tér-
ség kontraszelekcióját hu-
mánerőforrás tekintetében. 
A folyamat mindenhol a 90-
es évek elején indult meg és 
azóta tart. A világ azonban 
25 év alatt nagyon sokat vál-
tozott. Előtérbe lépett a szel-
lemi munka, melyet egyre 
könnyebb otthonról végez-
ni, anélkül, hogy el kellene 
hagyniuk lakóhelyüket. A fi-
atalok már ebben nőnek fel, 
erre gondolnak, ha az ideális 
munkahely kerül szóba. Ez 
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H1: A Kárpát-medencei belső migráció a fiatal lakosság körében ma már
nem teljesen gazdasági gyökerű, hanem információhiány és téves atti-
tűdök is eredményezhetik. A migrációs szándékot/potenciált nem csak 
a gazdasági és humán tényezők befolyásolják, hanem olyan „puhább” 
tényezők is mint például az adott generációnak az attitűdbeli és mo-
tivációs sajátosságai (személyiségtényezők, önkép, belső értékrend, 
családi kötelék). Úgy véljük, hogy a generációk különféle jegyeket hor-
doznak, melyek nemcsak a fogyasztói szokásaikat, munkaerőpiaci be-
illeszkedésüket határozzák meg, hanem kivándorlási vagy belső ván-
dorlási szándékukat is meghatározzák.

H2: A Kárpát-medence gazdasági és társadalmi helyzete a térség EU kö-
zösséghez és különböző multilaterális csoportokhoz való csatlakozá-
sa okán átalakult. Ennek az átalakulásnak vannak kedvező és kedve-
zőtlen hatásai. Tény, hogy a munkaerő szabad áramlása még jobban 

azt jelenti, hogy még fontosabb az ideális lakókörnyezet megteremtése mind 
szociális, mind gazdasági szempontból, hiszen az idejük nagy részét egy adott 
helyen fogják eltölteni. Ezért szeretnénk, ha minél szélesebb körben kerülne 
előtérbe ez a téma, mert a ma disszeminációs tevékenységre. Fontos a jó 
gyakorlatok összegyűjtése, implementálhatóságuknak vizsgálata és kommu-
nikálása. Az eredményekről számos nyomtatott és online tájékoztató anyag 
készült, a projekt honlapján pedig folyamatosan közzétettük az eseményeket, 
projekttel kapcsolatos híreket.

A projekt kezdetén megfogalmaztunk néhány hipotézist.  
Ezeket részben a NEET generáció kapcsán értelmeztük, részben egész egysze-
rűen csak a „Z” generáció vonatkozásában. A hipotéziseinket a kutatás során 
részben alátámasztották a primer kutatási elemek, részben pedig nemzetközi 
források, nemzetközi tanulmányok alapján állítottuk őket fel és úgy gondoljuk 
ezek a hipotézisek a kutatás végeztével is megállják a helyüket.
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megerősítette az elvándorlást azonban a négy szabadság elve és a 
technológiai fejlődés megerősítette azt a tendenciát, hogy a legtöbb 
szolgáltatás helyben igénybe vehető. A Kárpát-medence közös gaz-
dasági egységként tekintése megnyithatja az utat egy olyan regionális 
szemlélet felé, ami az európai integrációt is életben tartja. Egy olyan 
szemlélet felé, ahol a magyar vállalkozások felvevőpiaca regionális 
szinten értelmezhető ez a régió pedig a Kárpát-medence magyar lakta 
területei vagyis a gazdasági régió nemcsak területi hanem horizontális 
egység is.

H3: A „Z” generáció kommunikációs szokásainak átalakulása nagymértékben
befolyásolhatja a lojalitást egy adott területhez, térséghez, vagy akár 
munkahelyhez. A generáció szociális szokásainak megértését éppen 
ezért nem ideológiai alapon kell megközelíteni, hanem kommunikáci-
ós alapon. Egy Kárpát-medencei fiatal, éljen a térség bármely szeg-
letében, elsősorban azért hagyja el lakóhelyét, vált munkahelyet, kö-
zösséget, mert a kommunikációs csatornákon befolyó üzeneteket úgy 
értelmezi, hogy a boldogulásához elengedhetetlen a váltás. Mi van ha 
ezt az üzenetet tévesen értelmezik? Az értékek, preferenciák, normák 
képezik a legfontosabb összekötő kapcsot az egyén, közösségek és a 
társadalom között, amely segíti, erősíti a Z generáció közösségi, társa-
dalmi szerepvállalását és munkahelyi integrációját. De ebben a folya-
matban az is meghatározó, hogy milyen ismeretekkel, képességekkel, 
kompetenciákkal rendelkeznek a fiatalok. Egy részük nem is találkozik 
a helyben található munka-, illetve vállalkozási lehetőségekkel, így sa-
ját életpálya terveiknél nem is veszik figyelembe azokat. A helyi lehe-
tőségek ismeretén túl sokszor hiányoznak azok a karrier és életpálya 
alakítási ismereteik és készségeik, amelyek segítségével a helyi lehe-
tőségeket kihasználva találhatnának megfelelő munkát, vagy azok a 
speciális ismeretek, amelyek egy vállalkozás beindításához szüksége-
sek (pénzügyi ismeretek, tudatos pénzügyi kultúra).
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H4: A területi tőkét nemcsak a piac, hanem a piaci szemlélet is befolyásolja. 
A területi tőke, a területi egyenlőtlenség is összefüggésbe hozható a fia-
talok helyben való boldogulásával. A szakirodalom szerint a területi tőke 
nem csak egy térségnek a pénzben jól kifejezhető anyagi javait foglalja 
magába, hanem azt is, hogy az ember számára milyen értékes ténye-
zőket képes az adott térségnek felhalmoznia, amely nagyban meghatá-
rozza, hogy mennyire lesz képes a térség a jövőben prosperálni (Hobot 
Péter Bence, 2017). Azokon a vidékeken, ahol erőteljes a tőke felhalmozó-
dás, ott a lehetőségek spektruma is kitágul. Ezeknek a vidékeknek való-
színűleg a megtartó ereje is erősebb. A helyben boldogulást befolyásoló 
tényezők közül egyértelműen a legerősebb a gazdasági. Ha a gazdasági 
környezet erős, akkor kisebb a hajlandóság, ha gyenge akkor nagyobb. A 
gazdasági környezet pozitívra fordulását, azonban nemcsak az infláció, a 
GDP, stb., vagyis a munkaerőpiac nominális átalakulása jelzi, hanem az is, 
hogy a gazdasági, munkaerő-piaci és technológiai környezet már elindult 
a változás útján, de ez még számszerűen nem érzékelhető. A változást 
a szemléletváltozás is gerjesztheti. Egy térség gazdasága nem csak ak-
kor indul be, ha piaci környezet változik, hanem akkor is ha kialakul egy 
olyan réteg, amelyik tisztában van a helyi gazdasági potenciájával ezért 
a saját boldogulását is ott képzeli el, nem egy másik térségben. Ez pedig 
a piacot öngerjesztő módon is befolyásolhatja. Fentiek szerint fontosnak 
tarjuk továbbá azoknak a helyi gazdaságfejlesztési eszközöknek, jó gya-
korlatoknak a keresését is, amelyeken keresztül egyedi módon és lokáli 
„recept” alapján indulhat be alulról jövő kezdeményezésként a helyi gaz-
daság.

A hipotéziseinket, amelyeket részben maga a kutatás is megalapozott sze-
retnénk egy olyan projektjavaslatba integrálni, amely konkrét megoldásokat 
kínál a helyben maradásra, a NEET fiatalok motiválására és a fiatal generáció 
térségi, helyi munkaerőpiacba és közösségi vérkeringésbe való integrálására. 
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Jelen fejezet csak ismerteti a kutatás tárgyát. Annak számszerű eredményeit a 
„kutatási zárójelentés” hivatott bemutatni. 

Komoly társadalmi problémát jelent a mai, „Z” generációra jellemző általános 
motiválatlanság és passzivitás. Megfigyelhető, hogy az idesorolt fiatalok (főként 
az 1995 és 2010 között születtek) közösségtudata és közösségi motivációja fo-
lyamatosan csökken, jellemző az egyén előtérbe kerülése. Egyre jelentősebb 
teret nyer körükben az online kapcsolattartás, a virtuális közösségekhez való 
tartozás, ami csak a látszatát kelti annak, hogy ők valóban egy csapat részei 
lennének, hiszen magányosan ülnek a számítógépük vagy telefonjuk társasá-
gában, szociális kompe-
tenciáik kevéssé fejlődnek. 
Ebből komoly társadalmi 
feszültségek következ-
hetnek, ugyanis a fenteb-
biekből adódóan nehezen 
tudnak nyitni mások, il-
letve valódi közösségek 
felé. Nem alakítanak ki 
élőhelyükön olyan meg-
tartó közösségeket, aho-
vá szívesen tartoznának, 
amik támogatnák őket, il-
letve kapaszkodót jelent-
hetnének a mindennapok-
ban. Ez egyrészről erősíti 
a gyökértelenség érzését, 
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hozzájárulhat ahhoz, hogy szülőföldjüket 
elhagyják ezek a fiatalok, másrészről ne-
hezebben találják meg azt az életutat, amit 
szívesen bejárnának. Utóbbiból adódó moti-
válatlanság pedig erősíti az ún. NEET jelen-
séget. A NEET (Not in Education, Employment 
or Training) fiatalok alatt azokat a 16-24 éve-
seket értjük, akik már nem részesülnek ok-
tatásban, képzésben, azonban nem is vállal-
nak munkát, vagyis „elvesznek”, tengődnek, 
céltalanul töltik napjaikat. Ők a klasszikus 
kallódó, bűnelkövetővé válás szempontjából 
veszélyeztetett, vagy csak otthonülő, szá-
mítógépes játékokon szocializálódó, szülők 
által eltartott fiatal felnőttek, akiket gyakran 
illetnek az elveszett generáció elnevezéssel.   
Legnépesebb alcsoportja a hagyományosan 
munkanélküliek köre, amely jellemzően ki-
szolgáltatott helyzetűekből áll, ők – szándé-
kosan vagy nem szándékosan – nem növe-
lik a humántőkét, tehát a jelenség nemcsak 
szociális nehézségeket indukál, hanem gaz-
dasági problémákat is. Sajnos az itt említett 
fiatalok aktív, cselekvő közösségekbe való 
integrálása komoly kihívást jelent nem csak 
itthon, hanem nemzetközi szinten is. Sőt, 
már a megszólításuk, felkutatásuk sem egy-
szerű, nehezen megközelíthetőek, megszó-
lításuk is problematikus. 

A probléma összetettsége okán kutatásunk 
célcsoportját képezik egyrészről a vizsgált 
15-24 éves korosztály, különös tekintettel a 
NEET fiatalokra, másrészről a velük foglal-
kozó, kapcsolatban álló humán szakembe-
rek. 
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Projektünk során számos műhelymunkát és tanulmányutat szerveztünk. Ezek 
keretében igyekeztük összegyűjteni a résztvevő szakértők által elmondott ta-
pasztalatokat, jó gyakorlatokat. Segítségükkel képet kaphattunk az adott tér-
ségben élő NEET fiatalokról, jellemzőikről, kihívásaikról.  Kétféle online kérdő-
ívet is lefejlesztettünk, külön az egyes célcsoportjaink számára, ezzel lehetővé 
téve a felmerülő problémák összehasonlító elemzését.

Mindemellett sor került tréningekre és konferenciákra is, valamint kiemelt 
figyelmet fordítunk a disszeminációs tevékenységre is, hogy minél szélesebb 
körben elterjedhessenek a már bevált gyakorlatok. Projektünket nemzetközi 
viszonylatba 2019 októberében Brüsszelben az European Week of Regions and Ci-
ties eseményen sikerült bemutatnunk. 
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Együtt Európáért Alapítvány
Az Együtt Európáért Alapítvány egy dinamiku-
san fejlődő civil szervezet, ami azzal a céllal jött 
létre, hogy támogassa Magyarország sikeres 
Európai Uniós tagságát, és segítse a felzárkó-
zást a gazdaságilag és társadalmilag fejlettebb 
tagállamokhoz. Az alapítvány nem csak projekt-
jein keresztül próbálja elérni céljait, de arra tö-
rekszik, hogy a mindennapi munka során is tár-
sadalmilag felelősen és környezeti szempontból 
fenntarthatóan működjön.

Az alapítvány 2007-ben jött létre, tevékenysége országos hatáskörű, Buda-
pesti székhelye mellett telephellyel is rendelkezik több településen Nógrád 
megyében, Győr-Moson Sopron megyében, Hajdú-Bihar megyében és Pest 
megyében. Országos jelenlétüknek köszönhetően több mint 30 önkormány-
zatot és közel 20 közoktatási intézményt, és számtalan civil szervezetet tar-
tanak számon partnereik között.

Az alapítvány 3 fő területen tevékenykedik: az önkéntesség népszerűsítése, 
olyan ifjúsági programok és fejlesztések kezdeményezése, amelyek az aktív 
uniós és hazai állampolgárság előremozdítását szolgálják, valamint a kör-
nyezettudatos-, fenntartható életmód terjesztése. A tevékenységük során 
szervezet egyre nagyobb szerepet vállal szemléletformáló programok kiala-
kításában. Az Alapítvány régóta foglalkozik olyan programok szervezésével, 
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fejlesztési módszerek alkalmazásával, amelyek kifejezetten olyan közösségi 
kompetenciák fejlesztését hivatottak elősegíteni, amely a bevont célcsoportok 
szűkebb (család, barátok, szervezetek) vagy tágabb (település, állam) lakókör-
nyezetükhöz kötődésének erősítését jelenthetik.

Az alapítvány, a 2014-ben megnyitott Horpácsi Európa Pihenő Központja révén – 
melyben számos tábor és rendezvény is megtartásra került – megfelelő helyi is-
meretekkel rendelkezik a környéket illetően. A gyermektáboroknak köszönhető-
en az alapítvány ismeri a környékben élő gyermekek és családok szociokulturális 
helyzetét, problémáit és tisztában van a térség társadalmi, gazdasági helyzetével. 
Ezért tűztünk ki célul egy komplex, több települést átfogó családsegítő program 
megvalósítását, mely közösségépítő rendezvényekkel, kiscsoportos foglalkozá-
sokkal és mentálhigiénés tanácsadásokkal segíti a családi és közösségi ösz-
szetartozás erősítését gazdaságilag fenntartható és környezettudatos módon.

Az Együtt Európáért Alapítvány többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
mind helyi, mind országos projektek megvalósításában. Eddigi projektjeink 
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jelentős eredményeket értek el a szemléletformálás, és a közösségfejlesztés 
terén. Tevékenységünk hozzájárul egy társadalmilag aktívabb és tudatosabb 
generáció formálásához, és a társadalmi kohézió elősegítéséhez.

Programjaink során mindig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehetőleg 
minél több hátrányos helyzetűt érjünk el, hiszen számukra kevesebb lehe-
tőség kínálkozik, ezért kiemelt feladatunknak érezzük a segítésüket. Alapít-
ványunknak 7 éves tapasztalata van a közösségfejlesztés területén és 5 éve 
végzünk hátránykompenzációs tevékenységet, illetve foglalkozunk az ifjúsá-
got érintő problémák megoldásával.

Jelenleg futó projektjeinkben is nagy szerepet tulajdonítunk a hátrányos hely-
zetűek segítésére. A térségben ifjúsági programokat valósítunk meg, vala-
mint Drégelypalánkon tanodát működtetünk a hátrányos helyzetű fiataloknak.

Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány (RO)
A romániai (erdélyi) csíkszeredai alapítvány az Együtt Európáért Alapítvány 
régi partnere. A gimnázium igen hosszú múltra tekinthet vissza: elődje a 17 
században jött létre. A mai épületet – amit Majláth Gusztáv Károly, Erdély 
püspöke szentelt fel – a 20. század elején foglalhatták el, azóta folyik itt neve-
lés és oktatás. Névadó ünnepségüket 1990-ben tartották. Számos elismert és 
híres személy is az iskola növendéke volt.

A Márton Áron Gimnázium Alapítványa 1991 óta működik az iskola egy 25 fős 
öregdiák csoportjának a kezdeményezésének köszönhetően. A szervezet te-
vékenységei tökéletesen kiegészítik az iskola tevékenységeit. Az alapítvány 
célcsoportja a tágabb értelemben vett csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 
mindenkori volt és jelenlegi diáksága (jelenleg 708 tanuló). Továbbá pedig 
maga az iskolaközösség, beleértve a tantestületet, illetve a szülőket is. 

Az Alapszabályuk értelmében az alapítvány célja többek között az oktatói-ne-
velői tevékenység anyagi feltételeinek javítása és az arra érdemes, rászoruló 
tanulók anyagi támogatása.

A megalapítás óta a szervezet már mintegy 450, többnyire vidéki származású 
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Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány (RO) 

tehetséges és rászoruló diákot részesített ösztöndíjban, közülük sokan már 
egyetemet végzett értelmiségiek. Ez is alátámasztja, hogy oktatásba és a fia-
tal generáció tagjaiba mindig megéri befektetni. Sokan juthattak az alapítvány 
közreműködésének köszönhetően el oda, ahol most tartanak, akik sajnos a 
családjuk anyagi háttere miatt szerényebb lehetőséggel rendelkeztek.

Jelentős segítséget nyújtott az alapítvány tanulók, tanulócsoportok részvételi 
és utaztatási költségeinek biztosításához a tanulmányi, tudományos és mű-
veltségi versenyek, vetélkedők, konferenciák esetében is, hiszen tudjuk, hogy 
ezek is nagy összegeket felemésztenek ott, ahol ennyi tehetséges diák van.

Az iskolai ünnepségeken már hagyománnyá vált a magánszemélyek által lét-
rehozott alapítványi díjak és jutalmak átadása is. Minden évben a ballagási ün-
nepélyen kitüntetik egy-egy tantárgy legjobban teljesítő végzős diákját. Ezen 
kívül három díjat a legtehetségesebb nem végzős diákok között osztanak ki.
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A fentebb említetteken kívül az adományok segítségével készültek el az is-
kola bejáratánál látható Márton Áron és Majláth Gusztáv Károly püspököket 
ábrázoló mellszobrok is, illetve újult meg az iskolakápolna.

A Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány a projekt során a fiatal generációk átfo-
gó, tudományos ismereteken és személyes szakmai tapasztalatokon alapuló 
ismeretével és közösségfejlesztési gyakorlataival hatékonyan  tudott együtt-
működni a sikeres megvalósításban.

Erdélyi IKE
Az IKE mozaikszó Ifjúsági Keresztény Egyesületet jelent és nemzetközi ifjú-
sági mozgalmat takar (eredetileg YMCA, Young Men’s Christian Association), 
amely több mint 120 országban működik és közel 45 millió taggal büszkél-
kedhet. Ha néhány szóval szeretnénk meghatározni, hogy mit jelent az IKE, 
ezeket sorolhatnánk fel: sokszínűség, misszió, ifjúsági munka, önkéntesség, 
testi-lelki-szellemi nevelés, hovatartozás, Isten és fiatalok, más perspektíva. 
Az egyre jelentősebb individualizmus helyett ők a közösség erejében hisznek.

Az Erdélyi IKE 1921 februárjában pár lelkes fiatal kezdeményezésére alakult 
meg Kolozsváron. A kommunista rendszer idejében azonban, mint több más 
vallásos szervezetét, az IKE működését is betiltották. A ’89-es forradalom 
évében tevékenysége újraindult, 1993-ban pedig az illyefalvi közgyűlés elfo-
gadta az Alapszabályzatot. 1994-től hivatalosan bejegyzik, Erdélyi Ifjúsági Ke-
resztyén Egyesület név alatt működött tovább, felvállalva a református egy-
ház ifjúsági munkáját. 2015-ben struktúraváltás következik, az IKE az Erdélyi 
Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségévé alakul, magába foglalva 15 
egyházmegye ifjúsági csoportjait, amelyek saját vezetőséggel rendelkeznek.

Az IKE nyári táborokat szervez az érdeklődő gyerekek és fiatalok számára: 
angol tábor, gitártábor. Ezen kívül munkatársképző tanfolyamuk is van, ami-
nek a célja, az ifjúsági csoportok vezetőinek a továbbképzése, hogy a gyüle-
kezet vezetői lehessenek a lelkipásztort segítve. Az igazán motiváltak biblia-
ismereti vetélkedőn mérettethetik meg magukat.
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2011 óta tartanak IKE Fesztivált is, ami az erdélyi magyar keresztény fiata-
lokat célozza. Az 5 napos rendezvény keretei közt lehetőség van áhítaton, 
előadásokon, koncerteken, sportversenyeken, kézműves foglalkozásokon és 
filmvetítéseken is részt venni. Eredetileg Szovátán tartották a fesztivált, ám 
azt a helyszínt hamar kinőtték a rengeteg érdeklődőnek köszönhetően, így át-
költöztették Nagyenyedre a fesztivált. Természetesen nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy a tudásbővítés, a kultúra és a sport mellett a szórakozásnak is 
teret adjanak, így megteremtve egy egyensúlyt. Általánosságban a fesztiválra 
a résztvevők kedden érkeznek, ezen a napon istentiszteletet tartanak, beren-
dezkednek. A szerda és a csütörtök zajosabbak, ekkor a világi szempontból 
fontos zenészeké és előadóké a főszerep. A péntek ismét csendesebben zaj-
lik, kisebb csoportos beszélgetésekkel, gitározással. Az utolsó napon aztán 
közös úrvacsorával koronázzák meg az eseményt. Emellett Advent alkalmá-
val szintén zenefesztivált tartanak minden évben az IKE tagjai. Ez lehetőséget 
ad az elcsendesedésre és a lelki fejlődésre is.

Ahogy e fentiekből láthatjuk, az IKE tevékenysége igen sokszínű, így egyaránt 
helyet kap a bibliatanulmányozás, közösségépítő és -fejlesztő programok, 
missziós tevékenységek, sport, zenei rendezvények. Ezeken kívül pedig lehe-
tőséget adnak a szórakozásra és a bulizásra is, hisz ez egy nagyszerű módja 
a csapatépítésnek és a közösség erősítésének. Az IKE ökumenikus közösség, 
a programok mindenki számára nyitottak, és Isten megbízásából fiatalokkal 
fiatalokért végzi munkáját. Jelenleg összességében több mint 300 önkéntes-
sel dolgoznak együtt, így az önkéntességet is sikeresen tudják népszerűsíteni. 
Minél fiatalabban kezd valaki önkénteskedni, annál valószínűbb, hogy ennek 
meghatározó szerepe lesz az egész életében.

A csoportok eloszlása követi a magyarság eloszlását. Legfőbb központjaik: 
Kolozsvár, Kalotaszeg, Marosvásárhely, Csernáton. Tagjaik létszáma alap-
vetően lassú növekedést mutat. Habár vannak olyan csoportok, amik idővel 
megszűnnek, szerencsére mindig vannak újonnan alakuló csoportok is.

Az Erdélyi IKE azért tud tehát nagy segítséget nyújtani partnerként a projekt-
ben, mert sok ismerettel rendelkeznek az erdélyii fiatalokról és az egyházról 
is, emellett pedig kiemelten fontos számukra a helyi közösségépítés. Egy na-
gyon modern közösségről van szó, aki bárkit szívesen befogad, aki érdeklődik. 
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Mottójuk: „Egyben sokfélék”. Ennek köszönhető, hogy ilyen óriási népszerű-
ségre tettek szert. Szívesen várnak a programjaikra olyan fiatalokat is, akik 
nem tagjai keresztény közösségnek.

Ipolysági Cserkészcsapat polgári társulása
A szlovákiai Ipolysági cserkészcsapat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövet-
ség egyik legaktívabb tagja. A cserkészet a 20. század elején indult el Angliában. 
1906-ban tartották az első cserkésztábort. Nem sokkal később Magyarorszá-
gon is megalakult az első cserkészszövetség. Természetesen az I. világhábo-
rú kerékbe törte a magyar cserkészcsapatok szaporodását. Az 1940-es évek-
ben aztán a mozgalmat betiltották Magyarországon és Szlovákiában is. Végül 
a rendszerváltást követően, 1990-ben jöhetett létre újból a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség. A mozgalom mára a legnagyobb ifjúsági szervezet, szinte 
minden országban megtalálhatóak.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) non-profit szervezet, amely a 
fiatalok nevelésével foglalkozik.  Az SZMCS célcsoportja a szlovákiai magyar fi-
atalság, elsősorban számukra van kidolgozott nevelési programja, de felnőtt tag-
jai is vannak. Fontosnak 
tartják a magyarságtudat 
erősítését, a természet 
szeretetét, az önkéntes-
séget, illetve a keresz-
tény hagyományokat.

Cserkészek országszer-
te megtalálhatóak, ezért 
a szövetség kicsi egysé-
gekre, cserkészcsapa-
tokra bomlik az ország 
településein. A szövet-
ség működtetése szinte 
kizárólag önkéntes ala-
pon történik. Fontosnak 
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tartják az önkéntesség népszerűsítését, mert az önkéntesség keretein belül 
nem valakinek, hanem valakiért dolgozhatunk. Ennek köszönhetően új ismere-
tekre és képességekre tehetünk szert és végül, de nem utolsó sorban új em-
berekkel ismerkedhetünk meg. Az SZMCS összefogja a cserkészcsapatokat: 
konferenciát tartanak a vezetőknek, programokat szerveznek a csapatoknak.

Az Ipolysági Cserkészcsapat (27. sz. Szent Imre cserkészcsapat) vezetője Za-
char Pál, hét éves kora óta cserkész, végigjárta a ranglétrát: kiscserkészből 
nagycserkész, segédőrsvezetőből őrsvezető, majd segédtiszt lett, jelenleg csa-
patparancsnok Ipolyságon. 23 éve nem telt el nyara tábor nélkül. Egyetemista 
korában a Diákhálózat tagja, majd elnöke volt, mai napig is aktívan részt vesz 
és szervezője különféle civil kezdeményezéseknek. Jelenleg ő felel a cserkész-
szövetség vezetőképzéséért.

Az Ipolysági cserkészek egyik legfontosabb feladata a fiatal generáció társa-
dalmi integrációja, a jövő döntéshozóinak a kinevelése és formálása. A cser-
készcsapat által elindított vezetőképzés két fő célt szolgál: egyrészt ez biztosít-
ja a társadalom jövőjét, hisz felkészült vezetők nélkül nem tud megmaradni egy 
közösség sem. A másik fontos szempont pedig az, hogy a képzéseken résztvevő 
fiatalok a lehető legtöbbet vigyenek haza a képzésből: legtöbb tudást, élményt, 
lelkesedést, fejlődést. Azt hihetnénk, hogy a 21. században keveseket vonz mát, 
hogy egy táborban sátorban aludjanak, patakban mosakodjanak stb. Ám ez nem 
így van, nagyon sokan szívesen vesznek részt ilyen programokon. Bizonyára 
azért, mert így kiszakadhatnak a mindennapi rutinból néhány napra.

A cserkészcsapat évek óta aktív közösségszervező munkát végez felvidéki és 
nemzetközi tekintetben is. Kirándulásokat, táborokat, evezőtúrákat, közös gon-
dolkodásokat, rendezvényeket és programokat szerveznek a magyar fiatalok 
Kárpát-medencei közösségi szerepvállalásának erősítése érdekében.

Ipoly Unió
Ipolyság (szlovákul: Šahy) az Ipoly határfolyó partján elterülő város Szlováki-
ában, a Nyitrai kerület Lévai járásában. A mintegy nyolcezer lakosú település 
egykor Hont vármegye és az Ipolysági járás székhelye volt. A település lakos-
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sága a 2011-es népszámlálás adatai szerint megközelítőleg 7600 fő, amelynek 
58%-a magyar nemzetiségű.

Az Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület 1992-ben Szlovákia és 
Magyarország környezetvédőinek kezdeményezésére azzal a céllal jött létre, 
hogy az Ipoly-völgyének mind környezeti, mind kulturális értékeit megóvja és 
részt vegyenek a fiatal generáció nevelésében és oktatásában. Munkájuk az 
Ipoly vízgyűjtő területére terjed ki mind a szlovák, mind pedig a magyar terü-
leteken. Ezzel is a történelmi kapcsolatok fontosságára és a békés együttmű-
ködésre rámutatva. Jelmondatuk: „A folyó összeköt, és nem elválaszt”. Kiemelt 
fontosságúnak tekintik az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó programjait 
és ajánlásait. 

Feladataik közé tartozik olyan kutatások szervezése és a bennük való részvé-
tel, amelyeknek célja, hogy alapként szolgáljanak az Ipoly vidék ökológiai reha-
bilitációját szolgáló alternatív tervek kidolgozásához. Olyan civil szervezetekkel 
való együttműködésre törekszenek, amelyek szintén az Ipoly folyó vízgyűjtő te-
rületén működnek. Ezen kívül ingyenes lakossági környezeti tanácsadó irodát 
működtetnek és természetvédelmi oktatóközpontot üzemeltetése az Ipolyszögi 
Égerláp mellett. Szorgalmazzák a fenntarthatóságot a mezőgazdaság, erdé-
szet, vidéki turizmus és ökoturizmus területén, illetve a környezetbarát közle-
kedési módok bevezetését és megtartását is, különös tekintettel az Ipoly-menti 
vasútvonalra (amelynek a jövőbeni helyzete sajnos a mai napi nem tisztázott) 
illetve kerékpárforgalmi tengelyre.

Az egyesület tagja a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ), ami 
a hasonló szervezeteket közötti együttműködést hivatott támogatni és segíteni.  
Továbbá tagjai a Humusz Szövetségnek (régebben: Hulladék Munkaszövetség) 
is, melynek egyik legfontosabb programja a „Nulla Hulladék Program”. 

A környezetvédelem és a fenntarthatóság biztosításának, népszerűsítésének 
kapcsán a szervezet a fiatalok megszólításában és a vidéki létből adódó elő-
nyök és nehézségek felmérésében is komoly tapasztalattal bír. A projektben 
való részvétellel a sokszínű szemléletmód megjelenésében és a komplex 
megoldási lehetőségek felkutatásában tud közreműködni.
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Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) olyan érdekképviseleti ernyőszervezet, ami 
több, mint húsz éves múltjával folyamatos szereplője az erdélyi közéletnek. A 
MIT jelenleg négy tagszervezetből áll: Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület, 
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egy-
let, Udvarhelyi Fiatal Fórum.

 A MIT projektjei között megjelennek a kisiskolásoknak, középiskolásoknak és 
egyetemistáknak szervezett programok, rendezvények és táborok. Az eltelt 
két évtizedben számos rendezvény, képzés, ifjúságpolitikai javaslat és köz-
életi megnyilvánulás is jellemezte a MIT tevékenységét.

A csapat egy folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő szervezet, amely 
2008 óta, immár tizenegyedik alkalommal társszervezője a Tusványos - Bál-
ványonyi Nyári Szabadegyetem és Diáktábornak. Ez a rendezvény valóban 
szabadegyetemként indult a rendszerváltást követően, majd egy diáktábor-
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ral való együttműködéssel alakult ki a mai forma. A nagy érdeklődésnek kö-
szönhetően napjainkban már egy fesztivál jellegű rendezvény, de a szervezők 
hangsúlyozzák, hogy nem vesztette el a szabadegyetem jellegét sem. Nagyon 
nagy hangsúlyt fektetnek arra is, így lehetőség nyílik a nap egyik részében az 
ismeretek bővítésére, előadások meghallgatására, majd este a szórakozásra. 

A „Dinamit!” szintén a tagszervezetek közös programja. Ez egy sikerkonfe-
rencia, amit hagyományosan Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában szervez-
nek. A programsorozat 2017-ben indult és bebizonyította, hogy Erdélyben 
rengeteg olyan fiatal él, akik pozitív példát mutathatnak a pályaválasztás 
előtt állóknak. A Dinamiton bemutathatják az elért sikereiket, hogy a saját 
történetükkel másokat is motiváljanak. Ez egy hiánypótló rendezvény, nem 
sok olyan lehetőség van, ahol a fiatalok társaiktól kaphatnak ilyen jellegű 
tanácsadást és támogatást. Ha olyanok beszélnek nekik a sikereikről, akik 
korban viszonylag közel állnak hozzájuk biztos vagyok benne, hogy köny-
nyebben tudnak azonosulni velük és az elért sikereikkel.

Ezeken kívül „Mesterségem címere” címmel állásbörzét is rendeznek. Ez a 
Kolozsvárra tervezett magyar állásbörze az egyetem utolsó évében tanuló 
hallgatókat hivatott összekötni azokkal a vállalkozókkal, akik frissen végzett 
munkaerőt keresnek. A Mesterségem címere elnevezéssel induló program 
teret biztosít tehát a találkozásra, a kapcsolatépítésre, a fiatal szakembe-
rek és munkáltatók összekötésére, illetve szakmai gyakornoki programok 
ismertetésére. Az állásbörzén az álláskeresés mellett lehetőség nyílik majd 
a szakmai önéletrajz megfelelő összeállítására, valamint kiselőadás formá-
jában az odalátogatók hasznos tippeket és tanácsokat kaphatnak az állásin-
terjún való sikeres szerepléshez. Láthatjuk tehát, hogy több fronton próbál-
ják segíteni a fiatalok pályaválasztását, illetve elhelyezkedésüket is.

Az „Adj király katonát” elnevezésű programjuk egy 10–15 éveseknek szánt 
vetélkedő. Célja a családközpontú életszemlélet közvetítése, ilyenként szer-
vesen illeszkedik az Áldás, népesség mozgalomhoz, amelynek célja felhívni 
a figyelmet a drámaian alakuló népesedési mutatókra. A MIT 2007 óta szer-
vez vetélkedőt a gyerekek számára. A programmal továbbra is a nagycsa-
ládok szépségét és a magyar mesék szeretetét hivatott népszerűsíteni az 
általános iskolások körében. A már hagyományosnak nevezhető rendezvény 
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szeptember elsején a résztvevők toborzásával indul. Az Erdély-szerte meg-
hirdetett vetélkedőre a szervező Magyar Ifjúsági Tanács olyan kisiskolások 
jelentkezését várja, akik játékos módszerekkel, a mesék világán keresztül 
szeretnének a családról, a közösségről tanulni, hasonló korú gyerekekkel is-
merkedni, új barátokat szerezni. A Civilsuli és Közéleti Vándortábor célja az 
erdélyi magyar középiskolás fiatalok érdeklődésének felkeltése a civil szféra 
és a közéleti kérdések iránt, valamint közvetlen tájékozottságuk fejlesztése 
az említett területeken. 
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A kutatás részletes bemutatását a „Kutatási Zárójelentés” dokumentumban rész-
leteztük. Jelen dokumentumban csak egy rövid összegzést teszünk közzé.

A kutatásunk célja az volt, hogy a vidéki fiatalság elvándorlásának és a helyi fiatal 
közösségek gyengülésének kihívásaival és azok kezelésével kapcsolatos ren-
delkezésre álló speciális szakmai tudásanyagot bővítése, megoldási javaslatokat 
fogalmazzon meg.  A projekt során a kutatás keretében összehasonlító elemzést 
készítettünk. A helyi viszonyokról begyűjtött információk a vidéki fiatalság hely-
ben maradására és a helyi közösségek építésére alkalmas módszerek kidolgo-
zását szolgálják.

A projekthez kapcsolódó kutatás módszertani triangulációt alkalmazott, azaz a 
fenti kérdéseket több féle szempontból és több féle módszerrel vizsgálta nem-
zetközi összehasonlításban. 

Első lépésben az elérhető nemzetközi statisztikák (pl. Eurostat, nagymintás 
ifjúságkutatások) másodelemzésével gyűjtöttünk ismereteket a NEET fiatalok 
nemzetközi helyzetéről, különös tekintettel a projektbe bevont országokra (Ma-
gyarország, Szlovákia, Románai). A NEET fiatalok az EU-ban élő 15-29 éves korú 
fiatalok 16,5%-át teszik ki. Magyarországon 17% ez a kör, a projekt által érintett 
Szlovákiában 20%, Romániában pedig 20,6%. (EUROSTAT 2018).

A szekunder források elemzését primér kutatással egészítettük ki. Online kérdőí-
vet töltöttünk ki a közvetett célcsoport, azaz a 15-24 éves korosztály (Z generáció) 
tagjai között Magyarországon és Szlovákiában (290 kitöltő). Az ifjúsági kérdőív 
35 kérdésből állt, jellemzően feleletválasztós jelleggel. Ezen kívül a közvetlen 
célcsoport, azaz a humán szolgáltatás valamely területén tevékenykedő szakér-
tők között is vizsgálódtunk: véleménykifejtésre alkalmas, inkább nyílt kérdéseket 
tartalmazó online kérdőív (200 kitöltő) és fókuszcsoportos beszélgetések kere-
tében (közel 200 szakember bevonásával) gyűjtöttünk adatokat közöttük. 
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A projekt során az 
online kérdőívezésen 
kívül 61 határon túli 
hazai szakembert 
vontunk be. A tanul-
mányutakon össze-
sen 119 hazai szak-
ember vett részt.

A szakértői vélemények feldolgozása alapján el-
mondható, hogy megerősítést nyert az a tézis, hogy 
a vidéki térségeket különösen érinti az elvándorlás 
problémája, melynek legfőbb okai a munkalehető-
ségek szűkössége, az alacsony munkabérek, az em-
beri kapcsolatok, közösségek aktivitásának hiánya. 
A szakértők véleménye szerint a szlovákiai és ro-
mániai magyar fiatalok számára az alacsony szintű 
államnyelv-tudás is jelenthet olyan taszító tényezőt, 
ami miatt nem tudnak a szülőföldjükön boldogulni. A 
helyzet javítására fókuszáló megoldási lehetőségek 
között a szemléltformáló kampányokat és a digitális 
tér jobb kihasználását említették.

A fiatalok ezzel szemben nem annyira borúlátóak: szerintük saját településük 
gazdasági helyzete és saját családjuk helyzete stagnált vagy javult az elmúlt 
években. A mai fiatalok magasan képzettek és magasabb elvárásokkal is lépnek 
ki a munkaerőpiacra mint elődeik: olyan lehetőségeket keresnek, ahol fejlődésre 
van lehetőség. Érzékelhető körükben a perifériából a centrumba törekvés, a vidé-
ki településekről a nagyvárosokba vágynak a fiatalok.  A velük folytatott kérdőíves 
kutatás szerint a Nyugat-Európai fővárosokban, városokban és Budapesten érzik 
a legkedvezőbbnek a munkalehetőségeket. Bár a felmérés adatai megerősítik a 
vidékről a nagyvárosokba való mozgás tendenciáját, de azt is észre kell venni, 
hogy a fiatalok nem végleges áttelepülést terveznek, csak rövidebb, tapasztalat-
szerzésként tekintenek ezekre az utazásokra. Minél hosszabb, esetleg végleges 
külföldre költözésről van szó, annál kevesebb fiatal vállalkozna rá. 

Összességében elmondható, hogy a fiatalok jelentős része nem hosszú távon ter-
vez, amikor elhagyja a szülőfaluját, települését, ennek ellenére jelentős részük 
nem megy vissza a szülővárosába, szülőfalujába. Ezzel kapcsolatban szervezetünk 
egy ajánlást és egy cselekvési koncepciót fogalmaz meg, amit jelen dokumentum 
végén foglaltunk össze. 
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A projekt egyik legfontosabb célja (különösen a projekt keretében megvalósult 
tanulmányutaknak), hogy összegyűjtse azokat a jó gyakorlatokat, amelyek al-
kalmazása segíthet a NEET generáció illetve a teljes „Z” generáció közösségbe 
integrálása, szülőföldön boldogulása vonatkozásában.

Ahogy a bevezetőben is írtuk jelen kiadvány elsősorban a projektben össze-
gyűjtött jó gyakorlatok bemutatására szolgál. Elsősorban a megvalósult tanul-
mányutak során a felvidéki és erdélyi partnerektől gyűjtöttünk jó gyakorlatokat, 
másrészt igyekeztünk a saját közösségépítési gyakorlatainkat is összefoglalni 
és adaptálásra javasolni más egyházközségeknek, civil szervezeteknek. Ezen 
felül összegyűjtöttük azokat a szakirodalmi jó gyakorlatokat, amelyeket ugyan 
sem mi sem a partnereink nem alkalmaznak, de közösségmegtartás szem-
pontjából érdemesnek találjuk őket alkalmazásra. 

Ezek a jó gyakorlatok egyrészt arra szolgálnak, hogy egymástól tanuljunk, 
másrészt, hogy ezeket megismerve a fiatalokkal foglakozó humán szakembe-
rek tarsolyába legyenek olyan, már mások által alkalmazott és bevált muní-
ciók, amelyekkel közösséget szervezni, építeni és megtartani lehetséges. A jó 
gyakorlatok adaptálhatóságát bemutató gondolatok, egyben szakmai ajánlá-
sok is más szervezeteknek, térségi humán szakembereknek. Igyekszünk ezért 
ezeket a lehető legszélesebb körben disszeminálni. 
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Tanulmányutakon szerzett jó gyakorlatok

Tanulmányutakon elhangzott és összegyűjtött jó gyakorlatok
Az itt összegyűjtött jó gyakorlatok részben a projekt partnereinktől származ-
nak részben azoktól a szervezetektől, amelyeket ezeken a tanulmányutakon 
meglátogattunk. A tanulmányutak rövid beszámolói fellelhetőek honlapunkon, 
itt csak az ott elhangzott egybegyűjtött jó gyakorlatokat tesszük közé.

Tanulmányút  
2018. 09. 12.  
Ipolyság

Jó gyakorlat gazdája: 
 Ipoly Unió

Ez alkalommal Wollent József, az Ipoly Unió vezetője az Ipoly 
mentén végbemenő infrastrukturális és turisztikai fejlesz-
tések bemutatásával kezdte. Ezek a fejlesztése mind hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy az érdeklődők színesebb programo-
kon vehessenek részt a területen. Nagy hangsúlyt fektettek 
a fiatalok figyelmének a lekötésére is, és nekik megfelelő 
programok kialakítására. Ha a jövő generációjának fontos 
szempont a környezet megismerése és annak védelme, az 
hosszú távon rengeteg pozitív változást idézhet elő.

Az Ipoly Unió aktuális fő célja a térségben a szárazföldi és 
a vízi túrázás összekapcsolása. Számos szárazföldi túra-
útvonal és tanösvény van a térségben, bárki tud választani 
érdeklődési körének és edzettségi szintjének megfelelőt. A 
vízi túra viszont még izgalmasabbá teheti a kirándulást és 
bizonyos fajokat így még közelebbről meg lehet figyelni. A 
kajak-kenu túrák megfelelően kijelölt útvonalon egyáltalán 
nem károsítják a környezetet és nem bolygatják az élővilá-
got, nem úgy, mint a motorcsónakok. A kajakkal vagy kenu-
val való kiránduláskor a látogatók úgy fedezhetik fel az Ipoly 
páratlan élővilágát, hogy nem esik benne kár.
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Ha az ilyen típusú vízi túrákat minél több ember előnyben ré-
szesíti, azzal nagyon sokat tehetünk a környezet védelméért, 
illetve a saját egészségéért is.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Az ismeretterjesztő foglalkozá-
sok jobban elérik céljukat, ha izgalmas tevékenységgel páro-
sulnak. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok kedvelik 
az extrémebb elfoglaltságokat, sporttevékenységeket. Így szí-
vesen töltik együtt idejüket, ezáltal épülnek a közösségek. Ha 
egy szervezet meg tudja teremteni az ehhez szükséges körül-
ményeket, akkor néhány alkalom után már könnyen szót érthet 
a fiatalokkal, jó kapcsolatot alakíthat ki. Ezután könnyebb lesz 
a kapcsolati háló bővítése, több fiatalt lehet bevonni különböző 
programokba. Ily módon kiépülhet egy soktagú, aktív közösség. 
A módszert mindenkinek ajánlott, aki biztosítani tud bármilyen 
programot, amely eléri a fiatalokat. 



 - 32 -  - 33 -

EREDMÉNYEK ÉS AJÁNLÁSOK
Tanulmányutakon szerzett jó gyakorlatok Tanulmányutakon szerzett jó gyakorlatok   

Ezen a tanulmányúton az önkéntesség témáját jártuk körbe. A 
cserkészcsapatok életében központi szerepet tölt be az ön-
kéntes munka. A cserkésztörvény egyik pontja is kimondja: 
„A cserkész ahol tud, segít”.

Az Ipolysági Cserkészcsapat vezetője beszélt az önkéntes 
munka társadalmi jelentőségéről, mivel sok ismerettel ren-
delkezik a témáról. Az önkéntes munka rengeteg pozitív ha-
tással bír: javítja a helyiek életminőségét, fejleszti a részt-
vevők kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságát, 
szociálisan érzékenyebbek lesznek, tehát előnyös mind az 
egyén, mind pedig a közösség száméra. Ezen kívül elmond-
ta, hogy az önkéntesek közötti folyamatos tapasztalatcsere 
nagy jelentőséggel bír az önkéntesség népszerűsítésében.

A fiatalok tehát nagyon sokat tanulhatnak és fejlődhetnek az 
önkéntes munkának köszönhetően. A fiatal generáció tagjai 
között megfigyelhető individualizmus terjedésével és erősö-
désével még inkább érdemes, hogy növeljük az empátiát a tár-
sadalom peremén élők (betegek, idősek, bajbajutottak) felé. 
Ezen kívül az önkéntes munkán keresztül a fiatalok megta-
nulhatják, hogy mit jelent a felelősségtudat, a megbízhatóság 
és az elkötelezettség. Az önkéntesség tehát nagyszerű mód-
ja a szabadidő eltöltésének. Mindenki számára csak hasznos 
lehet és számos pozitív hatása van, tehát nagyszerű az, hogy 
a cserkészcsapatok ezt népszerűsítik és máshol is több fi-
gyelmet kellene erre fordítani. 

Tanulmányút
 2018. 09. 20.  
Ipolyság

Jó gyakorlat gazdája: 
Ipolysági Cserkészcsapat
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Jó gyakorlat adaptálhatósága: Az önkéntesség megkötés nél-
kül mindenki számára javasolt. A másokon való segítés pozitív 
irányban változtatja a mindennapokat, és hozzájárul egy olyan 
elégedettségérzet kialakításához, amelytől helyben érzi úgy 
egy fiatal, hogy hasznos tagja a társadalomnak. A NEET fiatalok, 
akikre nem jellemző a társadalmi aktivitás, az önkéntesség ál-
tal kimozdíthatók a megszokássá váló semmittevésből. További 
előnye, hogy a különböző segítő munkák során megtalálhatja 
azt, amit magáénak érez, ami a hivatása lehet. Az önkéntesség 
alakulhat szervezetten, például alapítványok által, de egyénileg 
is, ezért mindenki számára ajánlott. 
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A tanulmányutunk során a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat képviselője ismertette a gyermekvédel-
mi jelzőrendszer működését. Ennek a megfelelő működése elen-
gedhetetlen főképpen a hátrányos helyzetű, elmaradottabb tér-
ségekben. Ezeken a helyeken jóval magasabb a jelzések száma. 
Hangsúlyozta továbbá a szoros együttműködés fontosságát az 
oktatási intézményekkel, az önkormányzatokkal, a rendőrséggel 
és a védőnői szolgálattal, hiszen a jelzések legnagyobb részben 
tőlük érkeznek. Megtudtuk azt is, hogy a veszélyeztetettségnek 
kitett gyermekek számára sokszor nincsen helyben elérhető el-
látás, vagy olyan intézmény, ami a jelzőrendszernek a része, így 
tehát nehezebb felismerni a problémás helyzeteket. Szó esett 
még arról, hogy hogyan segíthetnék önkéntesek a jelzőrendszer 
munkáját. Természetesen ez a jelzőrendszert és a bajba jutott 
egyéneket is segíti, de fejleszti az önkéntest is. A más intézmé-
nyekkel való szoros együttműködés gyakorlatát bizonyára bár-

Tanulmányút  
2018. 09. 21.  
Nyugat-Nógrád

Jó gyakorlat gazdája: 
Nyugat-Nógrád  

Gyermekjóléti és  
Családsegítő  

Szolgálat
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melyik családsegítő központ átvehetné, mert ezzel a munkájuk 
hatékonysága növelhető. Ha jó a kapcsolat köztük és a helyi ok-
tatási intézmények között vagy éppen rendőrség között, akkor 
gyorsabb lehet az információ áramlása, így aztán egy-egy kr-
ízishelyzetben korábban be tudnak avatkozni. Természetesen ez 
egy kisebb településen könnyebben kivitelezhető, de nagyobb 
városokban is lehet rá módot találni. 

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Az intézmények együttműködése 
mindenképpen követendő példa bármelyik szervezet számára. 
A jelzőrendszer fejlesztése rengeteg problémát tud megelőzni. 
A NEET fiatalokra jellemző, hogy nem jelennek meg a társada-
lomban, a statisztikákban sem szerepelnek, mert nem illenek 
egy vizsgált csoporthoz sem. Az intézmények szoros együtt-
működése és a jelzőrendszer gördülékeny működése nem en-
gedi elveszni ezeket a fiatalokat, és a folyamatos felügyelet se-
gíthet abban, hogy hamar elinduljanak akár az oktatás akár a 
munkavállalás felé.
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Tereske Nógrád megyében, a Rétsági járásban található kb. 660 
fős község. Az ország ezen területén alacsony a foglalkoztatott-
ság, rengetegen élnek szegényes körülmények között. 

Az iskolába többségében hátrányos, illetve halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek járnak. Viszonylag magas a lemorzso-
lódás aránya és a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek száma.
Az iskola a problémák megoldására szemléletváltáson ment 
keresztül és módszertani szempontból is megújult. Tréningeket 
tartanak az oktatók számára, hogy ezzel segítség a munkájukat. 
Számos új gyakorlatot és módszert vezettek be. A kooperatív ta-
nulás módszere  azt jelenti, hogy a diákok sok esetben együtt, 
egymást segítve tanulnak, tehát nem passzív szereplők. Sok fel-
adatot együttesen kell megoldaniuk, így motiváltabbak, hogy jól 
teljesítsenek. A drámajáték során a tanulók szintén aktív szerep-
lők és olyan képességeket, mint az önkifejezés és a szerepválla-
lást igénylő rögtönzés. A projektmódszernek köszönhetően egy 
adott témát komplex módon, sok szemszögből, különböző tan-
tárgyak szempontjából is megvizsgálnak. Ezeken felül az árnyalt 
értékelés módszerét is alkalmazzák, ami pszichológiai szem-
pontból sokkal előnyösebb a hagyományos osztályozásnál, mert 
nem skatulyázza be a gyerekeket.

Ezeknek a módszereknek a bevezetése természetesen nagy 
munka a pedagógusok számára is, de kiváló eredményeket le-
het velük elérni. Nem csak a hátrányos helyzetű tanulók számára 
nagyon előnyösek ezek az alternatív módszerek, de azt látatjuk, 
hogy esetükben van leginkább szükség változásra, mert náluk 
kevésbé célra vezetőek a hagyományosnak nevezett módszerek.

Tanulmányút
2018. 10. 09.  
Tereske

Jó gyakorlat gazdája: 
Óvoda és Általános Iskola 

Integrációs Bázis- 
intézmény, Tereske
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Jó gyakorlat adaptálhatósága: A jó gyakorlat bármely oktatá-
si intézménynek javasolt, de azoknak kifejezetten, ahol a diá-
kok többségével nem alkalmazható jól a hagyományos tanítási 
módszer. Fontos, hogy az oktatókat is képezni kell, ezért olyan 
tanári karral kell rendelkezni, akik nyitottak az új módszerek 
felé. Szintén lényeges, hogy szakember foglalkozzon mind a 
gyermekekkel, mind tanárokkal, ezért olyan intézményeknek 
ajánlott, ahol ezt biztosítani tudják. 

Tanulmányút
 2019. 09. 19.  

Tereske

Jó gyakorlat gazdája: 
Ipolysági Jégmadár 
Látogatóközpont

A tanulmányút alkalmával ellátogattunk az Ipolysági Jégma-
dár Látogatóközpontba, ami a szlovákiai Ipolyság városától 
6 km-re fekszik. A látogatóközpontban minden turista- vagy 
diákcsoport találhat megfelelő elfoglaltságot. A központ célja 
a környezettudatosság növelése, a környezeti oktatás, infor-
mációszolgáltatás és ökoturisztikai szolgáltatások nyújtása. 
A látogatók a három nyelven elérhető kiállításon keresztül 
megismerhetik az Ipoly menti területek élőhelyeit, ritka és vé-
dett növény- és állatfajait, illetve a kulturális értékeket. 

A látogatóközpontnak a létrehozását is jó gyakorlatnak ne-
vezhetjük, mert ennek köszönhetően sokan gazdagodhatnak 
új tudássál a térséget illetőn. Ilyen módon az emberekhez kö-
zelebb lehet hozni a természet szeretetét és tiszteletét, ami 
nagyon fontos napjainkban. Minél többet tudnak a körülöttük 
élő fajokról és természeti kincsekről, annál valószínűbb, hogy 
belátják, mennyire fontos tenni azok védelméért.
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Ezen kívül a két ország szoros együttműködése is mindenkép-
pen jó gyakorlatnak tekinthető. A páratlan természeti adottsá-
gokkal rendelkező terület védelmére és megfelelő kihasználá-
sára nagy hangsúlyt fektetnek mind a szlovák, mind a magyar 
oldalon. Létezik határon átnyúló tanösvény is. Csak ilyen együtt-
működéssel lehetséges a terület védelme és jövő számára való 
megőrzése.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: A természetközeli intézmények 
és szervezetek a megfelelő módszerekkel elérhetik a fiatalo-
kat. Fontos, hogy minden a számukra megfelelő módon legyen 
megfogalmazva és átadva, ezzel megtartva érdeklődésüket. 
Az identitás kialakulásához hozzátartoznak a gyökerek, amik 
a születési helyükhöz köthetik a fiatalokat, ezért fontosak az 
olyan lehetőségek, ahol megismerhetik a szülőföldjük különle-
gességeit. A helyi identitás erősítése nem csak a természettu-
dományos ismereteket terjesztő szervezeteknek, hanem min-
den más intézménynek is javasolt. 
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A társadalomra jellemző az elmúlt időben, hogy rengeteg 
időt tölt utazással, főként vidékről a nagyvárosokba, napi 
szinten is. Időbe kerül eljutni a munkahelyre, elérni olyan 
üzletet, ahol meg tudja vásárolni azt, amit vidéken nem. A 
fiatalok egyre inkább az online tér felé nyitnak minden téren. 
Számukra fontosabb, hogy jól érezzék magukat munka közben, 
és ne legyenek korlátok közé szorítva, mint a magas fizetés. 
Szeretnek számítógépes játékokkal játszani, nem gátolja őket 
ebben az sem, hogy több órát kell egy helyben eltölteni, mint 
egy munkahelyen. Utóbbinál mégis gondot okoz számukra a 
monotonitás. Ezért meg kell találni az összefüggést az online 
tér iránti mondhatni függőség, és a fizikai világban elvégzendő 
munka között. A munkáltatóknak el kell fogadnia, hogy a mai 
fiatal generáció már nem tud úgy működni, mint elődeik. Sokkal 
nyitottabban kell hozzájuk állni, és meg kell szavazni feléjük a 
bizalmat, hogy akár távolról is elvégzik munkájukat. A távmunka 
megoldást jelenthet az utazás, a túlzott kötöttség és a monoto-
nitás problémájára. 

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Minden olyan intézménynek, 
munkaügyi központnak ajánlott a módszer, amelyek szeretné-
nek fiatalokat hosszú távon foglalkoztatni. Egyrészről gazda-
ságosabb is lehet mindkét félnek, mint az irodában vagy egyéb 
helyen eltöltött munkaidő, másrészt a fiatal munkavállaló szá-
mára is vonzóbb. Hosszú távon nagyobb elégedettséggel tölti el 
a szabadság érzete, mint a magas fizetés, mert nem érzi, hogy 
korlátok közé van szorítva, maga oszthatja be idejét, és bár-
honnan végezheti a munkát. 

Tanulmányút
2019. 10. 09-10.  
Brüsszel
Optimized access 
for resources

Jó gyakorlat gazdája: 
Bartosch Slomak, IT, AI 

szakember, kutató
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A tanulmányút keretein belül a Magyar Női Unió egyik prog-
ramjára látogattak el a résztvevők.  Itt a Kalocsai Család és 
KarrierPONT munkatársai egy workshopot tartottak az érdek-
lődőknek, ahol az újrahasznosítás fontosságára hívták fel a 
figyelmet. Hulladékból készítettek ékszereket. A workshop 
keretén belül aztán a CSAK PONT munkatársai vállalkozás 
indításáról beszéltek és ezzel kapcsolatban osztottak meg né-
hány ötletet. A kézműves termékeket elő lehet állítani otthon és 
egy vállalkozás létrehozása után ez bevételi forrást is jelenthet. Ez 
a fajta munka jó lehetőség lehet azoknak, akik szeretnének otthon 
maradni, de közben kreatív munkát is végeznének és maguk osz-
tanák be az idejüket. Nagyon fontos, hogy a törvényi szabályozá-
sokat betartsák, illetve a leginkább megfelelő vállalkozási formát 
válasszák. A Család és KarrierPONT munkatársai természetesen 
felhívták a figyelmet a nehézségekre és a lehetséges buktatókra 
is.

Egy ilyen tájékoztató meghallgatása után már mindenképpen 
könnyebb dolga van az érdeklődőnek és könnyebben tud felelős 
döntést hozni. Természetesen az interneten is számos tájékoztató 
felület van, de sokak számára ott nem mindig egyszerű kiigazod-
ni és jobban szeretnek személyes tapasztalatokat is hallani. Ezen 
felül ilyen módon lehetőség nyílt arra is, hogy az érdeklődők kér-
déseket tegyenek fel. 

Azzal pedig, hogy a KarrierPONT munkatársai a nehézségekre is 
hamar felhívták az érdeklődők figyelmét, el lehet kerülni, hogy 
valaki felelőtlenül indítson egy vállalkozást, hiszen az csak 
problémákhoz vezethet.

Tanulmányút
2019. 10. 17-18.  
Tolna, Kalocsa

Jó gyakorlat gazdája: 
Kalocsai Család és 

KarrierPONT
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Jó gyakorlat adaptálhatósága: A hulladékból történő kézmű-
veskedés főleg azoknak a szervezeteknek ajánlott, amelyek 
sűrűn foglalkoznak kisgyermekes anyukákkal. Ezek az anyu-
kák egyszerre tudnak a gyermekükkel foglalkozni és bevétel-
hez jutni is. Napjainkban egyre fontosabb az emberek életé-
ben a környezettudatosság, így valószínűleg lenne kereslet a 
hulladékból előállított termékekre. Egy vállalkozás elindítása 
jó alternatíva lehet az otthon lévő édesanyáknak, de való-
színűleg ehhez segítséget kell nyújtani, nem csak az alapítás, 
de a fenntartás időszakában is. Ezért a vállalkozásindításról 
szóló tájékoztató alkalmak azoknak a szervezeteknek aján-
lottak, ahol folyamatosan megfelelő szakértői tanácsadást 
tudnak nyújtani pénzügyi és gazdasági téren.

A tanulmányút során az Ability Work programot ismerhet-
tük meg, ami az álláskeresőknek nyújt segítséget. Mindösz-
szesen három hónap alatt olyan készségekre tehetnek szert, 
amivel könnyebben kaphatnak állást, illetve könnyebben tart-
hatják meg állásukat. Természetesen a program nem csupán a 
munkavállalóknak nagyon hasznos, a munkáltatóknak is segíti 
a szakemberek utánpótlását.

A módszer a munkaerőpiacra nehezen integrálható csoportok 
(pl. NEET fiatalok) fejlesztésére irányul, de bárkit szívesen vár-
nak, aki nem találja a helyét a munka világában. Részt vehetnek 
GYES-ről vagy GYED-ről visszatérő szülők, akik nehezen bol-
dogulnak az otthon töltött idő után, jöhetnek azok, akik pályát 
szeretnének módosítani, egyetemi hallgatók, akik fejlődni sze-
retnének.

Tanulmányút
2020. 03. 03-04.  
Debrecen, Tetétlen 

Jó gyakorlat gazdája: 
Ability Work, 

Debrecen és Tetétlen
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A készségfejlesztés mindig gyakorlat közben történik trénin-
gek során vagy a közösségi műhelyekben (barkácsműhely, 
textilműhely, kreatív műhely), de céglátogatásra is van lehe-
tőségük a résztvevőknek. A program kezdetén 10 kompetencia 
feltérképezése történik: a felelősségvállalás, a teljesítőképes-
ség, a stresszkezelés, a kreativitás, a folyamatátlátó képesség, 
a konfliktuskezelés, kritikai kompetencia, a kommunikációs 
képesség, az alkalmazkodó képesség, a tanulási képesség és 
az együttműködési képesség. Ezen kompetenciák felmérése 
segíthet dönteni a résztvevőknek, hogy merre érdemes elin-
dulniuk a munkaerő piacon. A program végével a résztvevők az 
önéletrajzuk elkészítésében, illetve az álláskeresésben vagy 
megfelelő képzésbe való bekerülésben is kapnak segítséget.

A felmérések szerint a résztvevők 98%-a felismerte a prog-
ramnak köszönhetően, hogy milyen tevékenységben a leg-
sikeresebb. A kompetenciafejlesztés mellett nagy figyelmet 
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fordítanak az önismeretre, a lelki támogatásra és az érzelmi 
intelligencia fejlesztésére is, így segítve a résztvevők önálló 
döntéshozatalát. 

Sajnos találkoztak már olyan fiatallal is, aki egy ösztöndíjas 
képzés helyett inkább a közmunkát választotta, mert ott maga-
sabb fizetést kaphatott. Az Ability Work munkatársai szeretnék 
elérni, hogy a fiatalok hosszú távon gondolkozzanak és a saját 
képzésükre mindig befektetésként tekintsenek.

Az Ability Work tehát egy nagyszerű kezdeményezés, ami ren-
geteg embernek tudna segíteni elhelyezkedni. Nagyszerű prog-
ramot dolgoztak ki, ami máshol is adaptálható lenne.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Olyan szervetek, vagy akár mun-
kaügyi központok tudják alkalmazni a módszert, ahol a mun-
katárs rendelkezik pszichológiai ismeretekkel is, hiszen az 
elemzésekre alapuló program alapja a pontos felmérés. Több 
célcsoportnak is ideális lehet, hiszen a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok nem minden esetben tudják felmérni saját igényeiket, 
és rossz irányba indulhatnak el. A fiatalok, mivel életüket egyre 
inkább az online térben élik, nem rendelkeznek a szükséges 
szociális kompetenciákkal, ezért szükséges ezen a téren is fej-
leszteni őket. A fiatalokon kívül hasznos lehet még a hátrányos 
helyzetűek kiemelésével foglalkozó szervezeteknek, vagy a 
munka világából ideiglenesen kiszakadó anyukáknak.   
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Diósjenőn a Boróka Ház munkatársai felismerték, hogy a hát-
rányos helyzetű fiatalokat igen nehéz motiválni. 

Az Y és Z generáció tagjai sok szempontból teljesen másho-
gyan viselkednek, mint bármely másik generáció, de a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok a generáció többi tagjától is nagyban 
eltérnek. Náluk nem túlzottan célra vezetőek a szokásos mód-
szerek, tehát újakat kellett kialakítani. Felismerték továbbá, 
hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak a megszokottól eltér az ér-
tékrendjük, nincs benne a hagyományos értelemben vett munka 
becsülete és a klasszikus kötelességtudat sem.

A Boróka Ház munkatársainak mégis sikerült jó kapcsolatot kiala-
kítani az említett réteggel, habár ez egy hosszabb folyamat volt. A 
folyamat részeként a ház tehát teret biztosít nekik kedvük szerinti 
elfoglaltságokhoz. Ez lehet bármilyen jellegű program, akár buli 
is, csak a házi-
rend betartását 
várják el. Bizal-
mat adnak tehát 
a fiataloknak, a 
résztvevők pedig 
vállalják a sza-
bályok követé-
sét. Ők elfogad-
nak mindenkit és 
próbálják őket 
támogatni úgy, 
hogy nem erőlte-

Tanulmányút
2020. 07. 15-17.  
Diósjenő, 
Érsekvadkert

Jó gyakorlat gazdája: 
Boróka Ház, Diósjenő
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tik rájuk a saját ötleteiket és elképzeléseiket. Idővel viszont a 
kívánságok szerinti programok mellett tematikus foglalkozáso-
kat is be lehet csempészni. A már aktivizált fiatalok így ezen is 
szívesen részt vesznek.

Ezeknek a foglalkozásoknak köszönhetően amellett, hogy sokat 
tanulhatnak egy közösség részévé is válnak. Ez nagyon fontos a 
NEET fiataloknak, hiszen sokuknak rendezetlenek a családi kö-
rülményeik és gyakran rengeteg időt töltenek az online térben, 
így háttérbe szorulnak a valódi emberi kapcsolatok.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Azoknak a szervezeteknek aján-
lott a helyszín biztosítása felügyelet nélkül, ahol az azt hasz-
nálatba vevő közösség rendelkezik felelősségtudattal, vagy van 
köztük olyan személy, aki betölti a vezető szerepét. Azok szá-
mára is hasznos lehet a módszer, akik szeretnének elérni egy 
már megalakult közösséget, de nem találják ennek a módját. 
A helyszín biztosítása segít megalapozni a jó kapcsolatot, amit 
később fokozatosan el lehet mélyíteni.   

Érsekvadkerten az előbbihez hasonló jó gyakorlatot osz-
tottak meg. Itt is jellemző sajnos, hogy a tanult és képzett 
fiatalok elhagyják a települést munkavállalás céljával és 
gyakran nem is térnek vissza. Így tehát a helyben maradó fia-
talok nagy általánosságban alacsonyan képzettek és szegény 
családokból származnak. Érsekvadkerten is sikerült a helyi 
hátrányos helyzetű és NEET fiatalokkal megtalálni a közös 
hangot. A munkatársak elmondása szerint formálisan műkö-
dő kisközösségek alkalmaira jellemzően nem látogatnak el 
ezek a fiatalok. Ezekkel kapcsolatban félénkek és távolság-
tartóak, inkább a spontán szerveződő programok vonzzák őket.

 

 Jó gyakorlat gazdája: 
Mikszáth Kálmán  

Közművelődési Intézmény,  
Érsekvadkert
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Az intézmény tehát itt is szabad teret biztosít nekik, hogy így adják 
meg nekik a valahová tartozás érzését és élményét. Ők is megem-
lítették, hogy a korlátok közé szorítás nem jó taktika a hátrányos 
helyzetű fiatalok esetében, tehát nagyon fontos a kommunikáció, 
megfelelő módon kell nekik tálalni a szabályokat is. Szerintük is 
nagyon fontos a bizalom kiépítése. Emellett azt tapasztalták, hogy 
egy olyan egyénnek kell tartania a kapcsolatot a fiatalokkal, akit 
elfogadnak, mert tőle elfogadják a szabályokat is.

Ezt a gyakorlatot bizonyára sok helyen lehetne alkalmazni. Az 
ismertetett módszerrel könnyebben aktivizálhatók a hátrányos 
helyzetű fiatalok. Ha már rendszeresen járnak a közösségbe, ak-
kor idővel akár formálisabb foglalkozásokon is részt vehetnek, 
amik segíthetik a boldogulásukat.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Ennél a jó gyakorlatnál szintén a 
szabadság biztosítása adja a megtartó erőt. Ebben az esetben 
nehéz betartatni a szabályokat, főleg, ha ezt egy csoporton kívüli 
személy szeretni végezni. Ezért olyan esetekben alkalmazható a 
módszer, ha van legalább egy olyan ember, aki szót ért a fiatalok-
kal, aki felé megnyitják az egyébként rendkívül zárt közösséget. 
Ennek a személynek tudnia kell viselni ennek a szerepnek a ter-
hét, mert felelősséggel jár a kapcsolattartói szerep.

 

 Jó gyakorlat gazdája: 
Hendicepes Egyesület

Az Egyesület fogyatékkal élőkkel és különböző okok miatt rá-
szorulókkal foglalkoznak. Minden csoportnak külön, speciális 
foglalkozásokat tartanak. 

Ezeket igényfelmérés előzi meg, hogy biztosítsák a minőséget 
mindenki számára. Igyekeznek az egyedi kéréseket is teljesíte-
ni a teljes fejlődés érdekében. A különböző, idős vagy speciális 
foglalkozást igénylő csoportok erős közösséget alkotnak, nem 
érzik úgy, hogy kevésbé fogadná be őket a nagyobb közösség. 
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Mind az intézményben, mind azon kívül erős integrációs fo-
lyamat zajlik. 

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Minden szervezet számára 
fontos kell, hogy legyen a minőség biztosítása. Az előzetes 
igényfelmérés segít kialakítani a kapcsolatot a szervezők és 
résztvevők között. A megkérdezettek úgy érzik, hogy fontos 
a véleményük, számít az, amit szeretnének. Az ő igényeikhez 
igazodva garantálható egy-egy esemény sikeressége. A fia-
taloknál különösen fontos, hogy megértve érezzék magukat. 
Amennyiben találnak egy olyan közösségek, amely befogadja 
és komolyan kezeli őket, nagyobb eséllyel döntenek a hely-
ben maradás mellett. 

A két település képviseletében érkezők egyetértettek abban, 
hogy a településük megtartóerejében kiemelt fontossággal 
bírnak a családok. Ha valaki mögött egy biztonságot nyújtó 
szerető család áll, az nehezebben hagyja ott a települését és 
nehezebben költözik el mellőlük. 

Fontos tehát a családok támogatása. Ezen kívül még azt 
hangsúlyozták, hogy a településfejlesztés is óriási jelentő-
séggel bír, illetve nagyon fontos értékes és értelmes prog-
ramokat (akár családi programokat, ahol mindenki elfoglal-
hatja magát korának és érdeklődési körének megfelelően) 
tartani a közösség tagjai számára. Így könnyedén eltölthetik 
a szabadidejüket helyben, megismerkedhetnek helyiekkel, 
tarthatják velük a kapcsolatot, barátságok alakulhatnak ki, 

Tanulmányút
2020. 09. 26-28.  
Horpács

Jó gyakorlat gazdája: 
Horpács Önkormányzat, 

Borsosberény Önkormányzat
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ami szorosabbá teszi a közösséget. Különösen nagy hangsúlyt 
kell fektetni a fiatalabb generáció igényeinek a kielégítésére, 
hogy így ők is a helyben maradást válasszák.

Horpácson minden évben megünneplik az apák napját, a falu-
napot és a Mikszáth emléknapot is. Borsosberényben Nyugdíjas 
Klub működik és idén kreatív klubot is indítottak, de volt húsvéti 
ünnepség, falunap és a Mikulás is ellátogatott a településre.

Láthatjuk tehát, hogy mind a két település mindent megtesz, 
hogy minél több lehetőséget nyújtson lakóknak a szabadidő 
színes eltöltésére. Ez pedig hosszútávon pozitívan hat a tele-
pülés minden lakosára.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Azoknak a településeknek aján-
lott, ahol fontos a fiatalok helyben tartása. A NEET fiatalok 
sokszor nem szívesen vesznek részt közösségi eseményeken, 
mert nem érzik magukat a részének. Korukból és körülménye-
ikből fakadóan jellemző rájuk, hogy nehezen találják a helyü-
ket a világban. A helyben maradás mellett szóló erős érv, ha 
a település olyan lehetőségeket tud nyújtani, amit a fiatalok ki 
tudnak és ki is akarnak használni. Azoknak a településeknek 
javasolt a fiatalokat megtartó programok szervezése, akik va-
lóban minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani, mert a sikertelen 
kísérletek negatív érzetet alakíthatnak ki a fiatalokban a lakó-
helyükkel kapcsolatban, és máshol keresnek boldogulást. 
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SZEKUNDER KUTATÁSON ALAPULÓ SZEKUNDER KUTATÁSON ALAPULÓ 
JÓ GYAKORLATOKJÓ GYAKORLATOK

A projekt során szekunder kutatást is végeztünk. Olyan jó gyakorlatokat gyűj-
töttünk össze főként Európából, amelyek alkalmazhatóak lehetnek akár szá-
munkra és partnereink számára is, vagy akár más ifjúsági szervezet, önkor-
mányzat vagy állami szerv számára is. 

A jó gyakorlatok jelentőségéről
A jógyakorlatok leírása bevett gyakorlata a szükségletekre és problémákra 
választ kínáló projekteknek. A cél az, hogy a már bevált módszereket és uta-
kat más szervezetek, szereplők  is hasznosítani tudjanak. Ahogy azonban a 
szakirodalmak felhívják rá a figyelmet (pl. Rapos és mtsai, 2011), egy adott 
kontextusban bevált tevékenységek és módszerek nem egyszerűen átvehető 
„termékek”, hanem olyan adaptív (a környezethez alkalmazkodó) utak, amik 
tanulságaiból mások következtetéseket vonhatnak le, adaptálhatnak módsze-
reket mindig figyelembe véve a saját kontextusukat. A jógyakorlatok mindig 
egy adott kontextusban születnek és fejlődnek, ezért sokszor az a haszno-
sabb a többi szervezet számára, ha elveket, kritériumokat és tanulságokat 
láthatnak a megvalósításhoz kapcsolódóan, amiket a saját tevékenységeik-
ben alkalmazhatnak, és nem egyszerűen lemásolják a jógyakorlatot bemutató 
szervezet gyakorlatát. Ezt az alapelvet figyelembe véve ugyan felsoroljuk a 
jógyakorlatokat, de előtte felhívjuk a figyelmet néhány alapvető kritériumra az 
alkalmazhatóságukra vonatkozóan. 
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A jó gyakorlatok természete a NEET fiatalok esetében 

Amire leginkább érdemes figyelemmel lenni az a NEET sokrétűsége. Ebbe a 
kategóriába számos egymástól gyökeresen eltérő háttérrel rendelkező cso-
port is tartozhat. Olyan mélyszegénységben élő fiatalokról is szó lehet, akik 
kiestek az iskolából, de a rossz lehetőségek miatt nem találtak munkát a kör-
nyezetükben, és elmenni sem tudnak, de olyan fiatalokról is, akik jómódúak, 
nem akarnak tanulni, és lehetőségük van otthon maradni a szüleik anyagi 
költségén (vagy akár saját tartalékaik miatt), anélkül, hogy a munkaerőpiac-
ra be kellene lépniük. Technikailag mind a két csoport a NEET kategóriájába 
tartozik, de egészen eltérő sajátosságokkal. E két „véglet” között is számos 
további csoport lehetséges, és mindig érdemes megnézni azt, hogy mi van 
az adott fiatalok helyzete mögött. Ezen kívül is egészen eltérő lehet a társa-
dalmi-kulturális környezete a NEET fiataloknak az egyes kontextusokban.  A 
fejlettebb illetve nagyon GDP-vel rendelkező országokban egészen mást je-
lenthet nem bekapcsolódni a munkaerőpiacba mint a gazdaságilag kevésbé 

fejlett országokban. Az ifjúsági kultúrának pedig van-
nak nemzetközi trendjei, de a fiatalok kulturális világa 
helyileg szintén sokféle sajátosságot mutathat, ami 
miatt nem mindig adaptálható egy-egy kezdeménye-
zés egy az egyben. Ezeket a kritériumokat érdemes 
és fontos figyelembe venni a jógyakorlatok „átvétele”, 
adaptálása során, és erre utalunk is ebben a felsoro-
lásban.   

A különbségek ellenére vannak nemzetközi kutatá-
sok, amelyek igyekeznek feltárni a NEET fiatalok ál-
talában jellemző helyzetét. Az OECD dokumentuma 
(OECD, 2016) például felsorolja, hogy mik azok a tulaj-
donságok, amelyek gyakoribbak, jellemzőbbek a NEET 
csoportba tartozó fiataloknál: aluliskolázottság, az 
alacsony szocio-ökonómiai státusz, problémás egész-
ségi állapot mind rizikófaktorok, nagyobb az esélye a 
nőknek ebbe a helyzetbe kerülni, nagyobb arányban 
nem élnek a szüleikkel ezek a fiatalok. Ami szintén 
kiderül, hogy bizonyos nem kognitív készségek hiánya 
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vagy alacsonyabb szintje is hozzájárulhat az oktatásból és munkaerőpiacról 
való kieséshez. Olyan személyiségvonások pedig mint a lelkiismeretesség, 
érzelmi stabilitás és nyitottság új dolgok megismerésére hozzájárulnak ah-
hoz, hogy egy fiatal bent maradjon az oktatásban vagy a munka világában. A 
NEET fiatalokonál gyakran megjelenik ezen vonások alacsony szintje. Végül 
nagyon fontos adat, hogy a NEET fiatalok egy jó része nem is keres munkát. 
Ennek több oka van: úgy gondolja, hogy nem is találhat, egészségi állapota 
miatt nem tud, valamilyen függőség miatt nem keres, stb. 

Ezek az adatok azért fontosak, mert orientálják azt is, milyen jó gyakorla-
tok válhatnak be a NEET fiatalok különféle csoportjainál. Az jól látszik, hogy 
nem csak a közvetlen okokra érdemes koncentrálni, hanem olyan indirek-
tebb tényezőkre is mint a motiváció, személyiségvonások. 

Ennek a beszámolónak nem célja, de szintén érdemes figyelembe venni a 
jó gyakorlatokat körülvevő szakpolitikai intézkedéseket. Ezeket jól össze-
foglalja a Good practices (é. n.) tanulmány.  Az írás számba veszi az különféle 
intervenciókat öt csoportra osztva azokat: 

a korai iskolaelhagyást megelőző, 

a korai iskolaelhagyókat visszaintegráló, 

az iskola és munka átmenetet segítő, 

a munkavállalást elősegítő,  

a munkavállalás logisztikai és gyakorlati 
akadályait elhárító intézkedéseket. 

A helyi jó gyakorlatokat érdemes 
elhelyezni a szakpolitikai kontex-
tusban is: építeni a meglévő intéz-
kedésekre, kihasználva azokat, 
vagy adott esetben a döntésho-
zóknál jelezni ezek hiányát, nem 
megfelelő működését. 

Ezekhez kapcsolódva lehet ugyanis a legjobb eredményt elérni ezen a terü-
leten, mivel a NEET fiatalok helyzete is alapvetően rendszerszintű problémát 
jelent.

 A továbbiakban a NEET fiatalokat megcélzó nemzetközi jó gyakorlatokat 
mutatunk be típusok szerint csoportosítva.   
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A NEET fiatalok munkakeresését, pályaválasztását megcélzó jó gyakorlatok 

NEET fiatalok munkára  
jelentkezésének segítése 

A jó gyakorlat gazdája: 
Reed in Partnership  

fejvadász cég  

A profitorientált cég megszólított több csoportot, 
akik a NEET kategóriájába tartoztak Londonban, 
és egyrészt igyekeztek nekik is releváns állásle-
hetőségeket mutatni, másrészt felkészítették a fi-
atalokat, hogyan vegyenek részt az állásinterjúban.  
A cég ezzel társadalmi felelősségvállalást teljesí-
tett. A programnak nagy sikere volt. A fiatalok 100%-
a álláshoz jutott. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: Ezt a gyakorla-
tot más álláskeresést vagy munkaerő-rekrutációt 
segítő cégek, de akár bármilyen profitorientált cég 
alkalmazhatja, ha szeretne fiatalokat megszólítani, 
akik nem kapcsolódtak be a munka világába, de már 
rendelkeznek valamilyen képesítéssel. Az álláske-
resés segítése kulcsfontosságú. Civil szervezetek 
felkínálhatják a lehetőséget egy adott környezetben 
ilyen cégeknek. Ezzel a cég társadalmi felelősség-
vállalási feladatát is teljesítheti. 

Segítség a megfelelő, 
egyéni pályaválasztásban 
és munka találásában 

A jó gyakorlat gazdája: 
Education for Social 

Change Egyesület  

A civil szervezet célja, hogy olyan fiatalokat érjen 
el, akik nem sikeresek az iskolában és gondot jelent 
számukra a pályaválasztás. Őket segítik, abban, 
hogy nekik megfelelő munkát találjanak: átfogó, 
holisztikus diagnózis felállításával és tréninggel. A 
fiatalokban gyakran találnak olyan rejtett képes-
ségeket, amelyeket jól tudnának kamatoztatni, de 
amely az iskolában nem bukkan felszínre. Ezekben 
erősítik meg őket, és segítenek ehhez kapcsolód 
munkát találni nekik. 
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A jó gyakorlat adaptálhatósága: Oktatással, non-for-
mális oktatással foglalkozó szervezetek jól adaptál-
hatják ezt a módszert, de mindenképp szükség van 
ehhez megfelelő, lehetőleg pszichológiai és pálya-
választáshoz kapcsolódó képesítéssel rendelkező 
szakemberekre, akik a holisztikus diagnózist meg-
bízhatóan és érvényesen tudják felállítani, és akik 
ennek mentén egyéni segítséget tudnak nyújtani a fi-
ataloknak akár egyéni tanácsadás (így is adaptálható 
ez a gyakorlat), akár csoportos tréning formájában.  

Nemzetközi mobilitások  

A jó gyakorlat gazdája: 
Itinéraire International 
ifjúsági szervezet 

Az luxemburgi ifjúsági szervezet hátrányos helyzet-
ben lévő fiatalok számára szervez nemzetközi mo-
bilitásokat: nemzetközi munkavállalást, céges szak-
mai gyakorlatot vagy önkéntes munkát. A fiatalokat 
felkészítéssel segítik és a hazatérés után is köve-
tik, támogatják. A nemzetközi tapasztalat a későbbi 
munkavállalásban is jelentős tapasztalat számuk-
ra mind a személyes kompetenciáik fejlődésében, 
mind az életrajzukba illeszthető munkavállalói ta-
pasztalatként. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: A jó gyakorlat ha-
zánkban csak olyan fiataloknál alkalmazható, akik-
nek van megfelelő nyelvtudása és már valamilyen 
hasznosítható képessége illetve munkatapasztala-
ta. A munkaerőpiacra be sem lépett, társadalmilag 
marginalizált fiatalok esetében ez a megoldás va-
lószínűleg sokkal nehezebben alkalmazható, vagy 
nagy felkészülést igényel. 
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25 munkanélküli fiatal vesz részt egy csoportban, 
amelyben összehangolt módon dolgoznak együtt a 
munka keresésében. A jó gyakorlat innovativitása 
abban van, hogy nem egyszerűen „felülről” támoga-
tást nyújtanak a résztvevőknek, hanem a részvételi 
szemlélet jegyében egymás segítésében facilitálják a 
csapatot. Minden csapattag segít a többieknek mun-
kát keresni. Négy hónapig, csoportosan vesznek részt 
tréningeken, amit kiegészítenek személyre szabott 
foglalkozások, közvetlen kapcsolatteremtés lehe-
tősége munkadókkal, workshopokon való részvé-
tel HR-esekkel. A program egygüttműködő vállala-
tok hálózatára épít, és az aktuális munkaerőpiac által 
leginkább igényelt készségekre helyezi a hangsúlyt.  
A program egyik alváltozatában intenzívebb segítséget 
kapnak a résztvevők és csak 15-en vannak. Egy má-
sikban pedig a csoport tagjai közösen tervezik meg a 
saját vállalkozásukat. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: A jó gyakorlat több eu-
rópai díjat is kapott már, nem véletlenül. Azért kiváló 
módszer, mert a résztvevők saját meglévő kompeten-
ciáira épít, és közösségfejlesztő hatása is van. Különö-
sen jól alkalmazható helyi közösségekben. A hátránya, 
vagy legalábbis a megvalósíthatóságának a korlátja, 
hogy intenzív munkát, sok erőforrást és sok kapcsola-
tot kíván. Olyan térségekben, ahol eleve kevés a mun-
kalehetőség nehezen adaptálható. 

Vives Emplea - 
– munkavállalóként élni 

A jó gyakorlat gazdája: 
Action Against Hunger 

spanyol szervezet 
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Ezek a jógyakorlatok gyakran szólítják meg a kö-
zösséget és indirekt módon oktatnak.  

Egy romániai szegregátumban arra kérték a fia-
talokat, hogy fényképekkel dokumentálják min-
dennapjaikat. A szervezet munkatársai segítettek 
nekik a fotózáshoz kapcsolódó készségek elsa-
játításában, de a részvételi szemlélet jegyében 
rájuk bízták a fotózást. Így magukról mondhattak 
el a külvilágnak egy történetet. Ez a felhatalma-
zó gyakorlat megerősítette önbizalmukat. Felfe-
dezték, hogy el tudnak egy a munka világában is 
hasznos készséget sajátítani, és segítette a szeg-
regátumból kilépő kommunikációjukat is.  

A jó gyakorlat adaptálhatósága: Ez a módszer bi-
zonyos kutatásokban is használt fotóhang (photo-
voice) módszerét alakítja pedagógiai és közössé-
gépítési eszközzé. Jól adaptálható marginalizált 
csoportokban. Fontos a folyamat megfelelő kí-
sérése és utánkövetése is, hogy valóban pozitív 
változásokat indítson el a közösség és a fiatalok 
életében. 

Informális és nemformális 
oktatási gyakorlatok 
Vissza a Földre: fotónapló 

A jó gyakorlat gazdája:  
Mishto  
Romániában dolgozó  
belga egyesület
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A szervezet a marginalizált fiatalokat egészen sajátos 
módon szólítja meg és vonja be projektekbe. Nem el-
sősorban hátrányos helyzetűként tekint rájuk, hanem 
kreatív fiatalokként, akik képesek lehetnek hatni a tár-
sadalomra. Arra hívják meg őket, hogy ötleteljenek, al-
kossanak, „változtassák meg a világot” mint ötletadók, 
fejlesztők aktuális szociális problémák terén. Ezzel a 
fiatalokat egy olyan pozícióba helyezik, amely új nekik, 
de segíti önbizalmukat, a saját hangjuk megfogalma-
zását, és áttételesen a világban és a munka világában 
való pozíciójukat, érvényesülésüket is előmozdítja.   

A jó gyakorlat adaptálhatósága: Az ötlet, ami a jó gya-
korlat mögött van nagyon előrevivő. Fontos a megva-
lósítás azonban. Valamilyen módon az ötletek el kell, 
hogy induljanak a megvalósulás felé, vagy legalább 
publicitást kell kapjanak, hogy eljussanak döntésho-
zókhoz, különben nem lesz komolyan vehető a fiatalok 
számára sem a projekt. Ehhez szükség van egy olyan 
szervezetre, amely ennek megfelelő hátteret tud biz-
tosítani. Ez megvan a holland szervezetnél. Ha hazai 
szereplők akarják alkalmazni  ezt a módszert, akkor 
végig kell gondolni a megvalósíthatóság és erőforrá-
sok szempontjából. Maga a módszer mögött szemlé-
let: a fiatalokat erősségeik, rejtett kreativitásuk felől 
megközelíteni azonban számos más kezdeményezés-
ben is működhet. 

Innovatív, alkotó 
 fiatalok 

A jó gyakorlat gazdája: 
Studio Moio  

holland szervezet 
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A portugál egyesület – többek között – sokféle sza-
badidős programot szervez a helyi fiataloknak (ün-
nepek, játékok, egyéb események, programok, talál-
kozások) együttműködve az iskolákkal, amely során 
a fiatalok részvétele a játék és tanulás, a játékos, 
alkotó tanulás jegyében történik. A pedagógiai meg-
közelítésüket a gyerekek és családok aktív bevoná-
sa, az cselekvő, gyermekközpontú tanulás jellemzi. 
A sokrétű tevékenység áttételesen segíti a fiatalokat 
sokféle kompetencia elsajátításában és elmélyítésé-
ben. Mindennek egyrészt megelőző jellege van az is-
kolába járó fiatalok körében, de a tevékenységekben 
bevonódnak NEET fiatalok is, akikre közvetlenül hat. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: A szabadidő nem-
formális és informális nevelés-oktatással való meg-
ragadása bizonyos tanodakezdeményezésekhez 
hasonlítható, amelyekben a szabadidős és nemfor-
mális oktatási elemek dominálnak. A megadott pe-
dagógiai alapelvek: bevonás, cselekvés mindenképp 
érvényesek ezeknél a nevelés-oktatási tevékenysé-
geknél. Az iskolákkal és családokkal való viszony 
szintén nagyon fontos. A tanodák és szabadidő te-
vékenységek indirekt módon gyakorolnak hatást a 
korai iskolaelhagyás és munkavállalás problémáit 
tekintve: a fiatalok nem iskolai keretek között fej-
lődnek és tanulnak, integrálva olyan fontos kom-
petenciákat (mint pl. együttműködés, a mindennapi 
élethez szükséges készségek), amelyeket a formá-
lis oktatás sokszor nem ad tud megadni nekik.   

Szabadidős programok  
és tanulás

A jó gyakorlat gazdája: 
Santa Casa de Mise-
ricórdia de Santarem 
portugál egyesület  
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A fenti kezdeményezések közül is van több, amely-
nek van közösségépítő dimenziója, és ez jó, ha ki-
emelkedő dimenziója a különféle NEET fiatalokra 
vonatkozó gyakorlatoknak. Itt most egy kifejezet-
ten erre fókuszáló tevékenységet ismertetünk. Az 
évente megrendezett kulturális fesztivál Palermo 
olyan részén történik, ahol több marginalizált kö-
zösség él. A fesztivál egyrészt lehetőség nekik a 
saját bemutatkozásukra és arra, hogy egymással 
kommunikáljanak, egymástól tanuljanak. Másrészt 
az esemény nem felülről szerveződik, hanem a kö-
zösségek aktív bevonásával. Olyan esemény, amely 
a hátrányos helyzetű közösség tagjai számára ün-
nepi megnyilvánulásra ad lehetőséget, és egyben 
a szervezési, kommunikációs, autonóm cselekvést 
segítő kompetenciáikat is fejleszti. A fiatalok, akik 
közül többen érintettek a NEET szituációban, kü-
lönösen fontos, aktív szervezői az eseménynek. A 
fesztiválon rengeteg program van jelen: színházi, 
cirkuszi programok, élő sakk, gyerekprogramok, 
közös főzés, tánc workshopok, street art, stb. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: Ezt a kezdeménye-
zést olyan nagyobb helyi közösségekben érdemes 
adaptálni, ahol van esélye megszólítani embereket 
egy ilyen alkalommal és ahol jól működhet az ösz-
szefogás. Fontos itt is a szervezéshez szükséges 
erőforrások biztosítása, ugyanakkor a közösségek 
facilitálása az önálló cselekvésre. A helyi közösség 
számára nem csak maga az esemény mint ünnep, 
hanem különösen az oda vezető út fejlesztő hatá-
sú: együttműködésre, közös tanulásra serkent. 

Közösségépítő gyakorlat 
Találkozzunk félúton 
fesztivál  

A jó gyakorlat gazdája:  

HRYO – Human Rights 
Youth Organization  

palermói szervezet 
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A szervezet egy adott helyen egy adott csoportot 
céloz meg, a hajléktalan embereket, családokat és 
fiatalokat, és nyújt nekik átfogó, komplex, sokrétű 
segítséget. Ezek közé tartozik a napközben ellátás, 
az otthont nyújtó ellátás, az utcai szociális munka, a 
szociális cirkusz, a tanoda, a reintegrációs program. 
Ezek együttesen mozdítják elő a rendkívül margina-
lizált csoport előrelépését.  

Külön érdemes kiemelni a szociális cirkusz kezde-
ményezést, amely a nemformális nevelés-oktatási 
jó gyakorlatok között is szerepelhet. Ennek lényege, 
hogy a fiatalokat a tanulás egy sajátos, erőfeszítést 
igénylő formájába vonják be úgy, hogy közben az 
játékos marad. Úgy tudnak elsajátítani így a fiata-
lok kulcskompetenciákat, hogy nem formális okta-
tásban vesznek részt (amiből gyakran kihullanak). 
Ezen kívül, mivel szerepelnek is, nő az önbizalmuk, 
a saját maguk bemutatására vonatkozó önérvénye-
sítő erejük is. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: A célcsoport elég 
speciális ebben az esetben, de a komplex megkö-
zelítés, amely több oldalról akarja a célcsoportot 
támogatni, más közösségek esetében is átvehető. A 
közösség szükségleteinek megfelelő beavatkozá-
sok több oldalról segíthetik a NEET fiatalok pozíció-
jának megerősödését is a közösségen belül. A szo-
ciális cirkusz pedig szintén indirekten tud fejlesztő 
lenni az érintettek számára oly módon, hogy ez ha-
tással van a munka világában való érvényesülésre 
és/vagy a tanulási motivációra is. 

Komplex intervenció  
Hajléktalan fiatalok 

komplex segítése 
 

A jó gyakorlat gazdája: 
Paradaromania 
 romániai egyesület 
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A fentiekben áttekintettük a  NEET fiatalokat direkt vagy indirekt módon meg-
célzó jó gyakorlatok főbb típusait, amelyek oktatásba vagy a munka világába 
való bekapcsolódásukat, (re)integrációjukat segítik. A projekt fő témája a helyi 
 közösségek és a helyben tartás, amelyet ezek a nemzetközi példák nem köz-
vetlenül említenek, de mindegyik ide válogatott gyakorlat ezen a módon is fel-
használható. A közösség fejlesztése, a helyi munkaerőpiachoz kapcsolódás, 
a készségek fejlesztése mind közvetetten hozzájárul ahhoz, hogy a NEET fia-
talok helyben maradjanak. Ehhez persze szükség van a bevezetőben említett 
szakpolitikai intézkedésekre is, amelyek előmozdítják a helyben maradást, 
munkalehetőséget teremtenek és a rendszer szintjén is kezelik a problémát. 
Ebbe a kontextusba tud megfelelően beágyazódni az egyes szervezetek te-
vékenysége. A helyi adottságok és a szervezet erőforrásai mentén kell, hogy 
végiggondolja, hogy milyen jellegű intervenciót akar megvalósítani. 

A sokféle jó gyakorlatból 
azonban leszűrhető né-
hány alapvető kritérium is, 
ami ahhoz szükséges, hogy 
megfelelően működjön, ha-
tást érjen el a jó gyakorlat. 
Ezek a kritériumok: 

részvételiség: a szereplők aktív bevonása

a rugalmas tanulási és fejlődési utak  
biztosítása

az informális és nem formális tanulás  
előtérbe helyezése

a közösség saját erőforrásainak 
 mozgósítása

a fiatalok meglévő kompetenciáira építés,  
a rejtett kompetenciák felszínre hozása
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JÓ GYAKORLATOK ÚTJÁN  JÓ GYAKORLATOK ÚTJÁN  
AZ EGYÜTT EURÓPÁÉRT ALAPÍTVÁNY  AZ EGYÜTT EURÓPÁÉRT ALAPÍTVÁNY  
JAVASLATAI JAVASLATAI 

Az Alapítvány az elmúlt időszakban számos javaslatot dolgozott ki, amelyek 
a NEET fiatalok közösségbe, munkaerőpiacra integrálását segítik vagy lega-
lább azt, hogy targetálni tudjuk, az egyébként nehezen beazonosítható NEET 
fiatalokat.

Az alábbi ötletek, javaslatok remélhetőleg alkalmazásra kerülnek majd és egy 
idő után jó gyakorlatként is megjelennek a humán szakemberek, és fiatalok-
kal foglalkozó szervezetek számára. 

AVATAR, avagy megtalálunk titeket
Javaslat, jó gyakorlat gazdája: Együtt Európáért Alapítvány

Előzmény, rövid leírás: Számos NEET-tel foglalkozó szakirodalom fejti ki azt, 
hogy az „elveszett generáció” igazából megvan csak virtuális térben. Habár 
az iskolából kikerülő, munkapiacba, felsőoktatásba nem integrált fiatalok el-
tűnnek az oktatási, munkapiaci statisztikákból, de egy helyen nagyon sokan 
jelen vannak, mégpedig különböző számítógépes videó játékokban. Hallottunk 
olyat, hogy aggódó édesanya aegy Word Of Worldcraft játékban találta meg 
elveszettnek hitt gyermekét, aki egy barátjánál egy AVATAR-on keresztül éjjel 
nappal játékban, szerepjátékban volt a kibertérben.

A “kibertér” kifejezést William Gibson találta fel: 1984-es futurisztikus regé-
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nyében, a Neurománcban jelent meg először. A regényben ez egy hallucinogén 
világot jelképez számítógépekkel és a poszt-punk fiatal generációval, akik a 
városi hanyatlás világában élnek. Vízióját saját élményeire - Vancouverben 
videojátékokkal játszó gyerekekre - alapozta. A hallucináció valósággá vált; 
harminc évvel később a tudományos fantasztikum digitális kultúrává nőtte 
ki magát, ahol sok fiatal a virtuális valóság szélén egyensúlyoz. Ez egyfajta 
lélektani menekülés a megszorító város (ami metafora a posztmodern társa-
dalomra) valóságától, ahol anonim fiatalok légiói marginalizált életet élnek. 
Őket “prekariátusnak” (Standing 2011) nevezik. A prekariátus szó a fiatalok 
bizonytalan helyzetére utal, akik a megszorító városban, a kevés joggal ren-
delkező polgárok osztályából kerülnek ki. David Harvey (2013) a megszorító 
városra hivatkozik és kiindulási pontként a városi élet gyorsan degradáló tu-
lajdonságaira fókuszál, köztük a kizárásokra, a predátori gyakorlatok meglé-
tére a városi lakáspiacokon, a szolgáltatáscsökkentésekre és mindenekelőtt 
a foglalkoztatás hiányára

Az EU Kids Online kutatás adatai szerint minden második gyerek használja az 
internetet zenék és filmek letöltésére, de több mint 40%-uk fotókat, zenéket 
és videókat is megoszt másokkal. A híreket olvasók, illetve nézők aránya en-
nél alacsonyabb: ez-
zel már csak minden 
harmadik gyerek él. 
Valamilyen virtuális 
karaktert (avatart, 
online háziállatot, 
stb.) 29% hozott létre, 
ami szorosan össze-
függ azzal is, hogy a 
gyerekek 32%-a szo-
kott saját bevallása 
szerint időt tölteni 
valamilyen „virtuális 
világban. A virtuális 
karaktert létreho-
zó gyerekek jelentő 
része válik számító-
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gépfüggővé a szülői ház egy szobájából ki sem mozdulva és ezáltal oszlopos 
taggá a NEET elveszettnek hitt csapatában. 

Javaslatunk egyszerű: Ha az aggódó édesanyának sikerült megtalálni elve-
szett gyermekét, nekünk is sikerülhet megtalálni talán egy egész generációt. 
Nyilván ez kis túlzás, de terveink szerint videojátékban járatos önkénteseinket 
beléptetjük, a legnépszerűbb és leggyakoribb multiplayeres szerepjátékokba. 
Ezen játékok chat szobái, üzenő felületei, pedig egy új tér a kommunikációra. 
Itt ismerkedni is lehet, nem csak játszani, megtudni egymásról dolgokat, in-
formációkat. Merész elképzelés, de ezen a platformon biztos, hogy NEET-be 
ütközünk. 

Élményalapú pályaorientáció
A fiataloknak a pályaválasztás és az önállósodás is egyre nehezebbé vált.  
A legtöbben halasztják a felnőtté válást, nem akarnak kilépni a munka vilá-
gába, elhúzzák a felsőoktatási tanulmányaikat. Csak az tudja eldönteni, hogy 
hogyan szeretne továbbhaladni az életben, aki tisztába van az érdeklődési kö-
rével, képességeivel. Az Együtt Európáért Alapítvány módszere az önismereti 
orientációból és a klasszikus pályaorientációból áll. Az ismeretek átadására 
kiválasztott intézmények tornatermeiben vagy más egyéb, nagy befogadóké-
pességű épületben négy programelem (önismereti és pályaorientációs előa-
dás, napjaink technológiáinak megismertetése, fiataloknak szóló kiadvány 
népszerűsítése) mindegyike kap egy-egy standot, illetve az előadásokhoz 
megfelelő helyiséget, ami gyakorlatilag egy „vándor pályaorientációs road-
shownak” is tekinthető, hiszen a standok mobilizálhatóak, bármelyik közép-
iskolába eljuttathatók. A rendezvény egy teljes tanítási napot vesz igénybe 
iskolánként.

A jelenlegi pályaorientációs rendezvények, egyre kevesebb számban meg-
jelenő pályaválasztási kiadványok egy dolgot feltételeznek a továbbtanulás, 
pályaválasztás előtt álló fiatalokról: az önismeretet, vagyis annak a tapaszta-
latnak, ismeretnek és benyomásoknak a meglétét, amely segítségével meg-
határozzuk, kik vagyunk, mit szeretnénk, milyen az érdeklődésünk, miben va-
gyunk jók.  
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Online életpálya-tervezés fejlesztése

Ez a „tudás” egyre kevés-
bé van meg egy fiatalban a 
„Z” generáció sajátosságai 
okán, ezért véleményünk 
szerint a pályaorientáció el-
sődleges lépése önmagunk 
meghatározása kell, hogy 
legyen. Csak egy olyan fiatal 
képes eldönteni, hogy “mer-
re tovább”, aki minimálisan 
tisztába van érdeklődési kö-
rével, saját maga képessé-
geivel, értékrendjével. Ezek 
az információk elengedhe-

tetlenek, ahhoz, hogy eldöntsük milyen munkát, felsőoktatást és milyen típusú 
életet válasszunk. 

Az Együtt Európáért Alapítvány egy olyan pályaorientációs rendezvény-mód-
szertant és kiadványt dolgozott ki, ami a fentieknek megfelelően 2 pillérre épül.  

Egy önismereti „orientációra”, amely 
során játékos módszerekkel, a kiad-
ványunk segítségéve megpróbáljuk 
rávezetni a fiatalokat saját érdeklő-
désük felismerésére, valamint egy 
klasszikus pályaorientációra, amely 
során számtalan olyan információt 
juttatunk el a fiatalokhoz - lehetősé-
gek, munkapiaci körkép, hiányszak-
mák régiók szerint, etc - , amely ráve-
zetheti őket egy relatív helyes döntés 
meghozatalára.

A program újszerűsége:

A programsorozat újszerűsé- 
ge két fő felismerésre épül, 
egyrészt arra, hogy:

1.  pályaorientáció első lépése
önismereti fejlesztésen kell, hogy 
alapuljon. Az önismeret nélkülöz-
hetetlen feltétele a pályaválasz-
tási döntés meghozatalának. 

2. Az újszerűség másik eleme a 
pályaorientációs programok és 
a kiadvány élményszerűségé-
ben rejlik.

Adaptálhatóság: A programsorozatot 
iskolákban, művelődési házakban le-
hetne megvalósítani. 
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Online életpálya-tervezést segítő  
információszolgáltatás fejlesztése 
Az életpálya-építés egész életen át tartó komplex folyamat. Magába foglalja 
a megélhetés kérdéseit, a karrier tervezését, családtervezést, lakáskérdést. 
Vannak olyan tényezők, amelyek régiónként vagy akár településenként eltérhet-
nek, például a lakásárak, közmű szolgáltatások ára, álláslehetőségek, közlekedés 
stb. Nehezítő körülmény tervezéskor, hogy ezek az információk külön platformon 
érhetőek el, nehezen összevethetőek. Kézenfekvőnek tűnik egy életpálya-terve-
zést segítő online információs portál és alkalmazás fejlesztése, amely meglévő, 
leginkább helytől függő adatokat tartalmazó internetes adatbázisok összekapcso-
lásával és a térképes felületen történő vizua-
lizálásával segíti az életpálya építőket. A plat-
form célja, hogy a célcsoport tagjai tudatosan 
tervezzenek már a korai életszakaszukban, 
ezzel megalapozva egy stabil jövőt. 

Az alapítvány tapasztalataira alapozva olyan 
alkalmazást fejlesztene amely a már meglé-
vő, leginkább helyfüggő adatokat tartalmazó 
internetes adatbázisok összekapcsolásával 
és térképes felületen történő vizualizálással 
segíti a célcsoport számára az életpálya-ter-
vezést, a Z generációs sajátosságok figye-
lembevételével. 

Az így létrejövő alkalmazás számos egyéb 
adatforrás innovatív becsatornázását is tá-
mogatja, ilyen például az állások térképes 
megjelenítéséhez kapcsolható szakmák, vég-
zettségek leírása, ezekhez tartozó okatatási 
intézmények, egyéb szükséges kompetenci-
ák, de akár az adott szakmához vagy munka-
körhöz tartozó közösségi média vélemények 
is. A továbbfejlesztési lehetőségek száma 
korlátlan!
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Online életpálya-tervezés fejlesztése 

Az alkalmazás újszerűsége abban rejlik, hogy a már létező adatforrásokat 
egy platform keretében összeköti, újrasturkutrálja és vizuálisan is megjeleníti 
(térképen), valamint rugalmasan kereshetővé és összehasonlíthatóvá is teszi. 

Az alapötlet opcionálisan bővíthető egy olyan fejlesztéssel is, ami egyfajta „vir-
tuális mankó” lehet az önmagukat meghatározni képtelen gyerekek számára. 
A számos helyről összegyűjtött adatokra építve, egy pályaorientációt segítő 
online kérdőív állítható össze, ami többek között olyan területeket érint, mint 
a kedvenc hobbi, tantárgy, az utazás szeretete, stb., de akár a kitöltő személy 
intro/extrovertáltságát (és egyéb személyiségjegyeket) vizsgáló kérdések is 
beépíthetők a rendszerbe. Az így kapott válaszok alapján az algoritmus képes 
lesz képzéseket, állásokat, sőt, akár konkrét településeket javasolni, ami pe-
dig hozzájárul ahhoz, hogy fiatal generáció tagjai minél inkább tudatos, aktív 
és felelős állampolgárok legyenek.

Célcsoport:

Elsősorban a közép-
iskolák 14-18 éves 
tanulói, kiemelten a 
hátrányos helyzetű-
ek, de közvetve min-
den felsőtagozatos 
általános középisko-
lás diáknak, valamint 
a 18-25 év közötti 
kevésbé tudatos kor-
osztálynak, főkén a 
NEET generációnak 
is használható infor-
mációkat kínál az al-
kalmazás. 

Projektfolyamatok:

Helyfüggő adatokat tartalmazó adatfor-
rások felkutatása, beazonosítása

Az adatok platformfüggetlen térképes 
vizualizációjának fejlesztése

Az újrastrukturált adatokhoz egyéb, 
leginkább lexikális adatokat tartalmazó 
adatbázisok hozzákapcsolása

A felület használhatósága érdekében 
interaktív, rugalmasan skálázható ve-
zérlő felület fejlesztése

A webes megoldás átültetése különféle 
okostelefonos operációs rendszererk-
re, azaz alkalmazások formájában való 
továbbfejlesztés

A javaslat adaptálhatósága, alkal-
mazhatósága: 
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Várakozásaink szerint a platform hatására a korosztály körében erősödik 
a tudatosság, a felületet, mint eszközt használják már a középtávú életpá-
lya-tervezésnél is, Lehetőségük céltudatosan választani pozíciót, ahhoz vég-
zettséget, a várható jövedelem alapján pedig tisztában lenni az adott telepü-
lésen reális megélhetési és lakhatási költségekkel. Mindezek alapján pedig a 
pénzügyi ismereteik is jelentősen fejlődnek, ami szintén a felhívás egyik célja, 
a kiemelt hátrányos helyzetűek esetében pedig létkérdés a kitörés szempont-
jából.

A fejlesztés gyakorlatilag egy olyan informatikai megoldás, amelyet minden-
ki elér az okostelefonján. A NEET generáció vagy a munkát lehetőséget nem 
is keresők egy érdekes térképes alkalmazást kapnak, önismereti tesztekkel 
tehát egyfajta gamifikált pályaorientációról beszélhetünk, azok számára is 
érdekes és gondolatindító lehet, akik kevésbé tudatosak és motiváltak saját 
maguk élete és lehetőségeivel kapcsolatban. És pont ez a cél! Hiszen a meg-
lévő pályaorientációs alkalmazások olyanoknak készültek, akik továbbtanulni 
szeretnének, képesítést szeretnének, tehát valamilyen szempontból moti-
váltak. Az Együtt Európáért Alapítvány pályaorientációs-térképes önismereti 
rendszerének a fő célcsoportja a kevésbé tudatos fiatalok, akiknek az élet-
pálya-tervezéshez kell egy „kezdő lökés”, egy gondolatindító és élményalapú 
alkalmazás. 

Gamification Audit
Jó gyakorlat, ötlet gazdája: Együtt Európáért Alapítvány

Megfigyelhető jelenség, hogy a munkapiacra bekerült fiatal pályakezdők je-
lentős része rövid idő alatt ki is kerülnek a munkaszervezetből. Sok esetben 
továbbtanulnak, külföldre mennek, de rosszabb esetben a NEET csoport ré-
szévé válnak és elindulnak a lejtőn. A Gamification Audit az Együtt Európá-
ért Alapítvány saját fejlesztésű teljesítményértékelési módszertana. A mun-
kanap fényképezés, az önellenőrzés, a munkaszervezeti adatok felvitele a 
szoftverbe pontot ér. A módszer alapvetően jutalmazó jellegű, így lényegében 
egy pozitív kicsengésű pontgyűjtő játékra hasonlít. Alkalmas lehet szervezeti 
elégedettség-mérésre, folyamatos visszacsatolásra, folyamatos párbeszédre 
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a munkáltató és a munkavállaló között. A még gyerekcipőben járó „gamifi-
káció” módszere új távlatokat nyithat a munka világában. Jelenleg kevés he-
lyen alkalmaznak játékokat a szervezeten belüli folyamatokhoz, pedig kiváló 
módszer lehet a munkavállalók teljesítményének ösztönzésére, a személyes 
teljesítmény értékeléséhez, és visszacsatolási eszközként is hatékonyan mű-
ködhet.

Jó gyakorlat adaptálhatósága: Azoknak a munkáltatóknak, kormányzati szer-
veknek ajánlott, akik főként szoftverekkel dolgoznak, így nem jelent plusz 
terhet a módszer alkalmazása. A fiatalok szeretik, ha folyamatos, izgalmas 
kihívások elé vannak állítva, amik illeszkednek a korosztályuknak megfele-
lő trendekhez. Ez népszerűsítheti a célcsoport körében a munkáltatót, ezál-
tal lehetősége lesz kiválasztani a legjobb munkaerőt. A szoftver fejleszthető, 
újítható, könnyen egyedivé tehető. Ezért ajánljuk minden munkaadónak, aki 
egyrészt szeretné magához vonzani a fiatalokat és meg is tartani őket, más-
részt pedig biztosítani tudja a folyamatos fejlődést, az érdeklődés és motivá-
ció fenntartás érdekében. 
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Ahogy a hipotéziseink között is említettük, úgy gondoljuk, hogy a jövő techno-
lógiai fejlődése hatással lesz a „Z” generáció migrációjára is, mégpedig pozitív 
hatással. A tehát jövőt kommunikálni kell! Érdemes közösségi és regionális 
szinten kommunikálni a közelgő fejlesztéseket, az otthoni munkavégzés elő-
retörését, a 4. ipari forradalom azon vívmányait, amelyek az otthon és a mun-
kahely távolságát relativizálják. Ezen jövőismeret és az aktívabb helyi közös-
ségépítés egyértelműen motorja lehet egy szemléletváltozásnak. Egy olyan 
szemléletváltozásnak, ahol a fiatalok ugyan rövidtávon, tanulás szempontjá-
ból elhagyják szülőfalujukat, de a fenti lehetőségek és az élő aktív közösség 
miatt potenciálisan visszatérhetnek. Ha tudjuk, hogy a közeljövőben otthonról 
dolgozhatunk, miért mennénk el? Miért ne mennénk haza a szülőföldünkre 
adott esetben Egyetem után, ha tudjuk, hogy az adott iparágban és az adott 
(választott) cégnél otthonról is tudunk dolgozni, nem kell több ezer kilométert 
utazni a munka miatt és családot alapítani egy idegen helyen, ahol csak egy 
dolog van? a remélt munkahely és egy jobb élet színvonalának a reménye.

A 4. ipari forradalom itt van
A világ eddig három ipari forradalmat élt meg. Az első során megjelentek a 
gőzgépek, a második ipari forradalomnak köszönhetően megszülettek a sze-
relőszalagok, a harmadik során pedig az automatizáció. Jelenleg a 4. ipari 
forradalom, más néven az ipar 4.0 korát éljük. Ez alatt a magas szintű robo-
tizáció, a kiber-fizikai rendszerek, a felhő alapú számítástechnika, a big data 
elemzések és a mesterséges intelligencia megjelenését és elterjedését ért-
jük. 
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Munkahelyek megszűnése

Minden ipari forradalomra jellemző volt 
eddig, hogy a fejlődés miatt bizonyos 
munkakörök megszűntek, mert emberek 
helyett már gépek is képesek voltak el-
végezni az adott munkafolyamatot, leg-
alább olyan precizitással, mint egy em-
ber, tehát a gépek „elvették az emberek 
munkáját”. Nincsen ez másképpen most 
sem. Természetesen egyes munkakörök 
megszűnnek, de létrejönnek újak is (vár-
hatóan alacsonyabb számban). Az elké-
pesztő sebességű változás és fejlődés 
miatt viszont még el sem tudjuk képzel-
ni, hogy milyen új munkakörök jöhetnek 
létre, azt viszont könnyebb megállapítani, 
hogy mely munkakörökben (lesz) pótol-
ható leginkább az ember. Eddig a szel-
lemi munkakörökben nem igazán volt 
pótolható az ember, ám egyesek szerint 
a mesterséges intelligencia ezt is meg-
változtatja, így az értelmiségi állások 
egy része is fölöslegessé válhat. Mások 
azzal érvelnek, hogy eddig minden ipari 
forradalom új szakmákat is teremtett. A 
számítógépek megjelenésével és elter-
jedésével szükség lett rendszergazdára 
és webdesignerre.

Már most birtokában vagyunk azoknak a technológiáknak, amelyek miatt feles-
legessé válhatnak a sofőrök, a raktárakban, vagy a gyártósorokon dolgozó em-
berek, a könyvelők, illetve a telefonos operátorok. 
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2015-ben azt jövendölték egyesek, hogy 2020-ra az emberek az autók hátsó ülé-
sére szorulnak. Habár már léteznek önvezető autók amelyeket folyamatosan fej-
lesztenek és tökéletesítenek, a nagy áttörés mégsem történt meg eddig. Ugyanez 
a helyzet a gyárakban és a raktárakban: elérhetőek már olyan robotok, amik elvé-
geznék a munkát, de továbbra is nagy számban emberi munkaerőt alkalmaznak. 
Ezen kívül könyvelőket is alkalmaznak, munkájukat csak segítik a szoftverek és a 
telefonos operátorok munkáját sem váltották fel eddig a hangfelismerő szoftve-
rek és az automatizált telefonvonalak. Habár birtokában vagyunk a technológiá-
nak, a munkáltatók még nem tudnak olcsón hozzáférni.

Robotok használata

Napjainkban elképesztő gyorsasággal fejlesztik a humanoid robotokat is. Ők 
számos nyelven képesek az emberekkel kommunikálni, felismerik az emberek 
arckifejezéseit és sok területen segíthetnek. Dolgozhatnak pincérként, felszol-
gálóként, recepciósként, betölthetnek veszélyes munkaköröket, segíthetnek ka-
tasztrófa sújtotta területeken az emberek felkutatásában vagy akár szociális in-
tézményekben és kórházakban.

Robotok a COVID-19 járvány frontvonalában

A COVID-19 járvány során megemelkedett a szolgáltató robotok iránti igény, több 
országban alkalmaztak ilyen robotokat is a kórházakban. Taiwanon a teszte-
lést segítették, Ruanda egyik egészségügyi központjában a betérő páciensek 
testhőmérsékletét mérték, Olaszországban a kórházak fertőtlenítését segítet-
ték, Shenzenben az egyszerűbb feladatokat elvégezték a nővérek és az orvosok 
helyett, hogy így könnyítsék a munkájukat. Nagy előnyük, hogy természetesen 
rájuk nem veszélyes a vírus, nem kell maszkot viselniük és könnyű őket fertőt-
leníteni.

Robotok az egészségügyben

Az egészségügy más területein is jól használhatóak a robotok akár a minden-
napokban is, nem csak egy világjárvány során. A robotasszisztensek képesek a 
betegeket felügyelni, adataikat rögzíteni és riasztani a nővéreket abban az eset-
ben, ha ez szükséges. Más robotok a betegek rehabilitációjában, fizikoterápiá-
ban vesznek részt és mozgássérülteket segítenek a mozgásban, de kifejlesz-
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tettek már olyat is, ami a vérvételt végzi el az egészségügyi dolgozók helyett és 
a pontossága nagyjából megegyezik a dolgozókéval.

Ami viszont még inkább meglepő lehet, hogy ezeken kívül a modern robotok a 
műtéteket is képesek segíteni. Léteznek olyan sebészeti rendszerek, amiknek a 
segítségével a sebésznek nem is szükséges a műtőben tartózkodni, habár teljes 
mértékben ő kontrollál a műtét során. Egy konzollal képes a gépeket irányítani, 
amelyek apró kulcslyuk metszéseken keresztül minimál invazív módon végzik 
el a feladataikat. Ezek a berendezések sokkal jobban képesek forogni és hajolni, 
mint egy orvos keze így nagyobb fokú precizitásra van lehetőség. Az orvos pedig 
kameráknak köszönhetően felnagyítva láthatja a páciense belső szerveit. 

Home office lehetőségei

Alapvetően viszont a modern telekommu-
nikáció fejlődése nagyban segítheti akár 
a vidéki munkavállalók lehetőségeit is. 

A modern eszközöknek és lehetőségeknek 
köszönhetően számos munkát otthonról is 
el lehet végezni, csupán egy számítógépre 
van szükség. Ez szintén egy igen aktuális 
téma, mivel a Covid-19 járvány nagyban fel-
gyorsította a home office, azaz a távmun-
ka elterjedését szinte minden típusú iroda 
munka területén, mivel kockázatos lenne 
egy zárt helyiségben tartózkodni másokkal 
a védőtávolság megtartása nélkül.

Láthatjuk, tehát, hogy 
sok esetben valóban 
kiválthatják az emberi 
munkaerőt a negyedik 
ipari forradalom vív-
mányai, sok esetben 
pedig csupán más mó-
don fog egy-egy szak-
ember dolgozni. Tehát 
egy orvos képes lehet 
akár otthonról is vég-
rehajtani egy műtétet.
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Természetesen nem minden feladatkör esetén 
egyformán hatékony a távmunka, de a nagy 
koncentrációt és precizitást igénylő egyedül 
kivitelezhető feladatok esetében még jó ha-
tással is lehet az elvégzett munka mennyisé-
gére, ha nem egy zajos irodában ülve kell azt 
a munkavállalónak elvégeznie azt. Ezen kívül 
a dolgozók megspórolhatják az ingázással 
töltött időt is az otthoni munkavégzésnek kö-
szönhetően.

Home office és a vidéki munkavállalók

Ezen kívül a hosszútávú home office jellegű 
munkavégzés lehetőséget biztosíthat akár 
arra is, hogy egy munkavállaló egy távoli vá-
rosban lévő munkahelyet válasszon. Így akár 
a saját településén nem elérhető munkakör-
ben is dolgozhat és akár a településén elérhe-
tő bérénél magasabb bért is kaphat. Jellemző, 
hogy falvakban vagy kisvárosokban viszony-
lag kevés lehetőségük van a magasan kva-
lifikált dolgozóknak elhelyezkedni. Általános-
ságban rengeteget kell napi szinten utazniuk, 

Ennek a munkáltató szem-
pontjából is vannak pozitív 
hozadékai. Ha hosszú távon 
távmunkában foglalkoztat-
ja a dolgozóinak egy részét, 
akkor akár kisebb irodahe-
lyiség bérlése is elegendő 
lehet, tehát a költségekből 
le tud faragni. Ezen kívül 
amennyiben az ügyfeleivel 
is online szeretné a kap-
csolatot tartani, akkor egy 
kevésbé frekventált helyen 
is bérelhet irodahelyiséget.

mert egy nagyobb városban jobb lehetőségeik vannak. Sokszor aztán inkább 
a költözés mellett döntenek, ami hozzájárul a vidéki települések elnéptelene-
déséhez. Ha volna lehetőségük helyben is megfelelő munkát végezni, akkor 
ez a tendencia megfordítható vagy legalább javítható lenne. 

Internethasználat, okos eszközök Magyarországon

Magyarországon 2018-ban a rendszeres internethasználók aránya a 16-64 
éves személyek közt 75% volt. Ez az jelenti, hogy a megadott korosztályba 
tartozók háromnegyede használta az internetet hetente legalább egyszer az 
elmúlt három hónap során. Ez Európai Unió tagországainak átlaga 83%, míg 
Dániában, Hollandiában, Luxemburgban vagy Nagy Britanniában ez az arány 
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90% felett van. Habár mind a vezetékes mind a mobil szélessávú internet le-
fedettség Magyarországon átlag felettinek mondható, láthatjuk, hogy az internet-
használatban kissé le vagyunk maradva. Az EU-ban átlagosan 96 előfizetés jut 100 
emberre, míg Magyarországon csak 59.

Ha a tevékenységeket vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a 60 éves kor feletti inter-
netezők leginkább alapvető tevékenységeket végeznek: e-mailezés, böngészés. 
Rájuk nem jellemző, hogy filmet nézzenek, zenét hallgassanak online. A digitális 
készségek a magyarok körében (idősebbek és fiatalabbak tekintetében is) gyen-
gébbek, mint az EU többi tagországában, habár nagyszerű lefedettséggel rendel-
kezik az ország és szinte bárki számára elérhető lehet(ne) az internet. Az Európai 
Bizottság 2017-es felmérésében a magyarok csupán 12%-a állította, hogy eléggé 
képzett a digitális technológiák használatában ahhoz, hogy kihasználhassa a digi-
tális és online tanulás által nyújtott lehetőségeket. 

A digitális bennszülött generációk tagjainak is fejlődniük kell a fő kompetenciák 
(pl. információszerzés, kommunikáció, problémamegoldás) területén. Ha ezt az 
iskolai környezetben szeretnénk megvalósítani, akkor előbb a pedagógusok fej-
lesztésével kell kezdeni, mert ők gyakran még jobban le vannak maradva e téren.

A 2018-as adatok alapján humán tőkén kívül digitális technológiai vállalkozások 
általi integrálásában és digitális közszolgáltatások tekintetében is jóval az EU át-
lag alatti eredményt tud csak felmutatni Magyarország. Az önkormányzati rend-
szereket azóta bővítették, létrejött egy egész országot lefedő online egészségügyi 
platform is, illetve megvalósult egy program is, amely a kis- és középvállalkozá-
sok digitális felkészültségének fejlesztését célozza. 

Szemléletfomálás és kommunikáció

Mindezt tehát kommunikálni kell és ez egy összefoglaló javaslatunk is egyben. 
Meg kell ismertetni a fiatalokat a jövő tendenciáival, mert ez befolyásolhatja mig-
rációs elképzelésüket. Miért menjek el az egyetem elvégzése után a Berlini Helios 
korházba, ha a műtétek nagy részét a Horpácsi otthonomban is el tudom végez-
ni, a korház alkalmazásában állva, versenyképes fizetésért, egy AR szemüveg és 
szélessávú internet segítségével. A kérdés most nevetségesnek tűnik. De pár év 
múlva nem lesz az. 
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A projektet bemutató konferenciánkon számos szakember, több kormányzati 
ágazatból, kutatási területről beszélt a projekt-kutatás céljáról, jelentőségé-
ről. Ez fontos számunkra, és ez is mutatja, hogy a projektünk nemcsak szo-
ciológiai, hanem stratégiai és nemzetgazdásági jelentőségű témával foglal-
kozott.   

Vitályos Eszter gondolatai

„THE NEEDS OF THE NEETS – KÁR-
PÁT-MEDENCEI MAGYAR FIATALOK 
HELYBEN BOLDOGULÁSA” című kon-
ferenciánkon Vitályos Eszter az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma európai uni-
ós fejlesztéspolitikáért felelős állam-
titkára videóüzenetben köszöntötte a 
résztvevőket és a projektek.

Üzenetében köszönetet nyilvánított az 
Együtt Európáért Alapítványnak a mun-
kájáért, valamint a kormány általi fiata-
lokat és ifjúságot támogató intézkedé-
seket is kiemelte.

Álláspontját fejezte ki az idősebb gene-
ráció feladatairól, hogy a fiatalok szá-
mára jövőképet, perspektívát, lehetősé-
get, valamint esélyt hozzanak létre.

Végezetül hitet öntött a fiatalokba és 
biztatta őket arra, hogy környezetük 
számára legyenek jó példák és sike-
rüljön elérni minden kitűzött célju-
kat, valamint találják meg helyüket a 
Világban, Kárpát-medencében, Ma-
gyarországon.



 - 76 -

Gondolatok a nEEd oF tHE nEEtS projEktről 

 - 77 -

Mohay Gergely  
az EMMI Ifjúságügyi Programok Osztályának  
főosztályvezetőjének gondolatai

Mohay Gergely EMMI Ifjúságügyi 
Programok Osztályának főosztályve-
zetője, aki Rácz Zsófiát az EMMI Fia-
talokért Felelős helyettes államtitká-
rát helyettesítette a Hollókőn tartott 
NEET fiatalokról szóló konferencián, 
beszédében elsőként az új miniszté-
riumra tért ki, mely a családok, ezen 
belül pedig a fiatalok védelmére, tá-
mogatására jött létre és a konferen-
cia másnapjától kezdte meg működé-
sét.

Köszöntőjében kitért a Nógrád me-
gye munkaerőpiacára és annak prob-
lémáira, különös tekintettel a NEET 
fiatalokról is tett említést. Hangsú-
lyozta, hogy a NEET kifejezés nem 
egy bélyeg, csupán átmeneti állapotot 
jelez, továbbá, hogy nem egy homo-
gén csoportot jelez. Az Európai Uni-

óval kapcsolatban részletezte, hogy 
az Európai Bizottság kötelezte a tag-
államokat az ESZA alapból származó 
támogatások 10 %-ának NEET fiatalok 
segítésére való fordítására. Hazánk-
ban azt a tendenciát láthatjuk, hogy a 
18-29 évesek 13,2 %-a volt NEET 2019-
ben (Eurostat), ez csaknem 250 000 
embert jelent.  Megítélése szerint eb-
ből az állapotból két út vezet kifelé. 
Elsőként, ha be- vagy visszavezetjük 
őket a munkaerőpiacra. Másodrészt, 
ha visszavezetjük őket az oktatásba. 

Végül kiemelte a pályaorientáció fon-
tosságát és létjogosultságát, illetve 
azt, hogy az érintetteket a segítőknek 
kell felkeresniük, mert az a jellemző, 
hogy ők maguk nem jelentkeznek a 
munkaügyi központokban.
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Balogh László  
a Pénzügyi Politikáért Felelős Helyettes Államtitkár  
azoknak a fiataloknak üzent, akik el akarják hagyni szülőföldjüket

Horváth Tamás 
az ITM Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkára 
 a NEET fiatalokról

Az Együtt Európáért Alapítvány „THE 
NEEDS OF THE NEETS – KÁRPÁT-ME-
DENCEI MAGYAR FIATALOK HELYBEN 
BOLDOGULÁSA” című konferencián 
mondott beszédet Horváth Tamás, az 
Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um Munkaerőpiacért Felelős Helyettes 
Államtitkára. Beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy 2010 óta hozzávetőlegesen 
10%-kal nagyobb a 25 év alattiak fog-
lalkoztatottsága, mely a NEET fiatalo-
kat célzó kiemelt intézkedéseknek kö-
szönhető, amire a Kormány ez időben 
kiemelt figyelmet fordított.

Kiemelte, hogy a támogatásnak van 
folytatása és a jövőben is megmarad, 
mint kiemelt figyelmet igénylő terület, 
valamint kitért a váratlan gazdasági 
eseményekre is, ami által a fiatalok 
(25 év alattiak) foglalkoztatásában 
nagyjából 2,5%-os visszaesés volt 
tapasztalható a koronavírus okozta 
járványügyi intézkedések és életviteli 
változások következtében.

A Pénzügyminisztérium képviseleté-
ben Balogh László, a hollókői konfe-
rencián tartott beszédében üzent a 
fiataloknak.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországon 
erős, valamint versenyképes a csa-
ládpolitika és az államilag támoga-
tott diákokat segítő programok, mint 
például a Diákhitel rendszer. Példa-

ként említette, hogy a Családi Ott-
honteremtési Támogatást eddig 140 
ezer család igényelte, és ugyancsak 
nagy kereslet van a Babaváró Tá-
mogatásra is, melyre pedig 100 ezer 
feletti igény van. A fiatalok pénzügyi 
tudatosságát kiemelt fontosságúnak 
találja, amely megalapozhatja a fia-
talok helyben boldogulását azáltal, 
hogy az egyik motiváció az anyagi 
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Balla Mihály 
az országgyűlési képviselő beszéde fiatalokról,  
közösségekről, kihívásokról

jobb lehetőségek képének felmerülé-
se. A fiatalkori elvándorlás területén 
kiemelte, hogy a fiataloknak mérle-
gelniük kell az elköltözés előtt, mi-
vel nemzetközi viszonylatban a hazai 
ifjúsági és családsegítő támogatások 

kiemelkedőek. Másrészt részletezte, 
hogy nem csak a magasabb bérekre 
kell figyelmet szentelni, hanem arra 
is, hogy az adott országban élni jóval 
költségesebb, így az előny sok eset-
ben csak látszólagos.

Balla Mihály, országgyűlési képvise-
lő a konferencián tartott beszédén 
számolt be arról, hogy a Z generáció 
esetén fokozottan figyelembe kell 
venni, hogy a fiatalok a számítás-
technika- digitalizáció világában 
nőnek fel, ebből adódóan másfajta 
módszertan szerinti világban él, eb-
ből adódóan megváltozott szükség-
leteik, igényeik jelentek meg.

A kihívás melyet megfogalmazott, 
miszerint azon egyensúly megtalálá-
sa, amely a helyi közösségekhez való 
kötödés, valamint a szülőföldhöz való 
ragaszkodás és a technológiai vív-
mányok fejlődéséből adódó gyorsuló 
világ közt van. 

Területi lehetőségeket érintve, Nóg-
rád megyében és a térség megtar-
tóerejével kapcsolatban részletezte, 
hogy Budapest és annak közelsége 
számos előnnyel jár, mint például a 
felsőoktatás, de közben számos hát-
ránnyal is jár, ami például a felsőokta-
táshoz kapcsolódik, mint az ott töltött 
egyetemi évek alatt elhelyezkednek, 
itt találnak párt és egyéb tényezők. 
Mindezek mellett kihívást jelent a 
térségben élő hátrányos helyzetűek 
nagy száma – ehhez kapcsolódóan 
kiemelte az Együtt Európáért Ala-
pítvány segítő munkáját és a projekt 
hasznosságát a terület feltárásával. 
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Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Közgyűlés Elnöke szerint  
a fiatalok helyben maradása a legfontosabb cél

a magyar fiatalok helyben boldogulá-
sáról szóló konferencián elhangzott 
beszédén többek között kitért arra, 
hogy a fiatalok képviselik azt az erős 
réteget, melyet aktivitás és tehetség 
jellemez, így ha sikerül a helyben 
maradásukat elérni és biztos alapok-
ra helyezni, az sok kiemelkedő dolgot 
vonna maga után. Elmondása szerint 
ehhez biztos munkahelyekre, vala-
mint biztos megélhetésre van szük-
ség, természetesen helyben. Ezen 

tevékenységek által egyfajta „kis 
Szilícium-völgy” kialakítását célozná 
meg, amely egy élhető környezet ki-
alakításában töltene be fontos szere-
pet.

A fejlődés egy belátható, mérhető lép-
tékének a járási székhelyek fejlesz-
tését gondolja. Kiemelten fontosnak 
tartja nógrádi identitás megóvását és 
erősítését, hogy nemcsak megmutat-
ni, de megszerettetni tudják a fiata-
lokkal a helyi-vidéki életet.

Kántor Zoltán  
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójának gondolatai

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igaz-
gatója tolmácsolta a Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkárság 
üdvözletét az Együtt Európáért Ala-
pítvány által szervezett konferenci-
án, Hollókőn. Örömmel osztotta meg, 
hogy már kevés az olyan kutatások 
száma hazánkban, amely ne terjedne 
ki az egész Kárpát-medencére. Nem-
zetpolitikai szempontból kiemelte az 
otthon maradást, valamint hozzáfűz-
te, hogy ez a határon túli magyarok 
számára fontos jelentőséggel bír. 
Helyi szinten és kisrégiós szinten 

kell biztosítani a támogatást, mely a 
helyben boldogulást tűzi ki célul.

Majd a szakmai előadásában, mely a 
Nemzetpolitikai koncepció és támogatások 
a szülőföldön való boldoguláshoz címet 
viselte, a nemzetpolitika céljait figye-
lembe véve összegezte, hogy a szü-
lőföldön való boldogulás a kiemelt 
stratégiai irány. Ezen irány szoros 
összhangban van az Együtt Európá-
ért Alapítvány projektjével is. Elmon-
dása alapján a külhoni, valamint a 
diaszpórában élő magyarok interet-
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nikus közegben vannak, mely nem 
mellesleg egyfajta versenyhelyzetet 
eredményez.

Előadása során többek közt térké-
pekkel szemléltette, hogy melyen te-
lepülések és térségek jelenthetnek 
veszélyt elvándorlásra, népesség 
csökkenésre az esetben, ha nem tör-
ténik érdemi beavatkozás ezen szor-
ványtelepüléseken. 

Jelentőségét hangsúlyozta a fiatalok 
magyar oktatásban való megtartá-
sát, mivel több veszélyeztetett sorsú 
iskola működik. Előtérbe helyezte a 
fiatalok helyben tartásának fontos-
ságát, hiszen a jövő kulcsa az ő ke-
zükben van.

A kutatóintézet igazgatója betekintést 
nyújtott a nyelvhasználatra is, mellyel 
kapcsolatban elhangzott, hogy minél 
inkább a szorvány felé tolódik a ma-
gyarság, úgy szorul a magyar nyelv 
használata még inkább a magánszfé-
rába, ezáltal a nyelv presztízse csök-
ken és a szülők nagyobb eséllyel 
iratják gyermekeiket többségi iskolá-
ba. Szerinte, ha magyar intézmények 
megszűnnek, kevésbé lehet mozgó-
sítani a magyarságot, és csökken a 
valószínűsége annak, hogy választó-
jogukat gyakorolni fogják. Elmondása 
alapján a felvázolt problémákra tele-
pülési szintű programokat létrehozá-
sa lehet megoldás, ezzel revitalizálni 
a magyarságot és a fiatalokat.

Veres Márton  
a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület Elnöke  
beszélt a fiatalokról és a Z generációról

A kutatás létjogosultságáról és jelen-
tőségéről beszélt Veres Márton, a Ma-
gyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 
Elnöke a NEETS fiatalokról szóló kon-
ferencián. Munkásságuk során alapve-
tően nem végeznek kutatásokat, csak 
segítik azokat. Jelenleg is egy olyan 
applikáción dolgoznak, amely segíti a 
magyar egészségügyi szakemberek 
felkutatását a külhoni, illetve külföldön 
élő magyaroknak. 

Beszédében kitért azokra az átalaku-
lásokra is, melyek a körülbelül 80-as 
években vették kezdetét és a magyar-
országi emberekre is nagy hatás-
sal voltak. Többek között a generáci-
ók közti eltéréseket, szakadékokat is 
megemlítette ezáltal is felhívva a fi-
gyelmet a fontosságára, melyen belül 
a Z generációra is külön jelentőséget 
fordított. A generációk mélyebb meg-
ismeréséhez, mint például az Együtt 
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Európáért Alapítvány ezen kutatása 
szolgálhat, amely elmondása alapján 
a generációs szakadékok (vagy gyak-
ran az angolból hozott: generation 
gap) megértésére fókuszál. Az ilyen 
generációs szakadékok gyakran a 
szülők és gyermekeik közti kommu-
nikációs és megértési hiányosságo-
kat erősítik fel és a véleménykülönb-
ségre alapszik.

Fontosnak tartsa, hogy tudatosítsuk a 
fiatalokért egy óriási, globális szintű 
verseny folyik, mely érezhető példá-
ul a telefonos applikációk területén 
is, ahogy fogalmazta egy kaliforniai 
cég többet tudhat a családtagjainkról, 
mint mi magunk, mivel olyan mennyi-
ségű adatot gyűjtöttek és gyűjtenek 
rólunk.

Székely Levente  
a Kutatópont Kft. kutatási igazgatójaa Kárpát-medencei  
nagymintás ifjúsági kutatásról beszélt 

A Kutatópont Kft. kutatási igazgató-
ja, Székely Levente beszélt a Kár-
pát-medencei nagymintás ifjúsági 
kutatásukkal kapcsolatban a fiatalok 
és fiatal munkavállalók helyzetéről, 
többek között a Z generációt felölelve.

Szemléltette előadásában azt, hogy az 
idősebb generáció permanensen ked-
vezőtlenül vélekedik a feltörekvő, fia-
talabb generációról. Majd rávilágított 
a 2016-os adatokra, melyek alapján 
nem jelenthetjük ki, hogy a 15-29 éves 
fiatalok ne lettek volna a munkaerő-
piac aktív tagjai, mivel 19 éves kortól 
valamilyen keresőtevékenységet vég-
zett minden második fiatal személy. 

Az elégedettségi szinteket mérő ada-
tok visszaigazolják a pozitív folya-
matok hatásait is, de differenciára 
mutatnak rá az úgynevezett problé-
matérképen is illusztrált adatok mind 
Vajdaságban, Erdélyben, mind Kárpát-
alján, így a regionális különbségekre 
következtethetünk. Amennyiben a fia-
talok önképére helyezzük a hangsúlyt, 
akkor az mutatkozik, hogy tehetsé-
gesnek tartsák magukat, valamint 
gyorsan képesek tanulni. Ugyancsak 
körvonalazódik a külföldre költözés 
gondolata is a fiatalokban, de többnyi-
re nem terveznek külföldön maradni 
tartósan.
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A fentiekben összegyűjtött javaslatainkat a kutatás során szerzett tapasztala-
tainkat az alább összegezzük. Ezek a javaslatok részbe a primer kutatás so-
rán, részben szekunder vizsgálatok során részben pedig a partnerekkel való 
közös munka jó gyakorlatok megosztása révén keletkeztek.

 Értelemszerűen a JÓ GYAKORLATOK, amiket korábban bemutattunk önmagukban 
is ajánlások, de alább alapvetően a rendszerszintű javaslatokat tesszük meg 
egyfajta összegzésként:

Átfogó tájékoztató és kampány, amely a kutatás, a szekunder 
kutatás és a jövőkutatás elemeire épít.

A projekt és a kutatás során egyértelműen megfogalmazódott, 
hogy sok esetben az információhiány és a téves attitűdök azok, 
amelyek a fiatalok és a NEET fiatalok motivációi mögött állnak.  
A Kárpát-medencei belső migráció a fiatal lakosság körében 
ma már nem teljesen gazdasági gyökerű, hanem információhi-
ány és téves attitűdök is eredményezhetik. A migrációs szán-
dékot/potenciált nem csak a gazdasági és humán tényezők be-
folyásolják, hanem olyan „puhább” tényezők is mint például az 
adott generációnak az attitűdbeli és motivációs sajátosságai 
(személyiségtényezők, önkép, belső értékrend, családi köte-
lék). Úgy véljük, hogy a generációk különféle jegyeket hordoz-
nak, melyek nemcsak a fogyasztói szokásaikat, munkaerőpiaci 

1.
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beilleszkedésüket határozzák meg, hanem kivándorlási vagy 
belső vándorlási szándékukat is meghatározzák.

Egyértelműnek tűnik a kutatás alapján, hogyha az alábbi infor-
mációkat megfelelően, stratégiai alapon és megfelelő kommu-
nikációs csatornákon - a Z generáció és a NEET specifikációit 
– adjuk át, akkor az befolyásolhatja a generáció migrációját, a 
nemzetgazdaságot és a családpolitikát:

helyi munkapiaci lehetőségek megfelelő kommunikációja

a családi, munkapiaci és anyagi lehetőségek felvázolása 
arra az esetre, ha valaki helyben keresi a boldogulást

A jövőben lezajlódó folyamatok és a rugalmas munkahe-
lyek lehetőségének kommunikációja.

A kommunikációs, szemléletformáló kampány remélhető ered-
ményei: A regionális és vidéki munkaerőpiacon ismét megjelen-
nek a helyi fiatalok, a helyben maradás okán a többgenerációs 
családmodell újra megjelenik, ez hatással lesz a családpoliti-
kára, gyerekvállalásra, a helyi bevételek (IPA) nőnek, a nemzet-
gazdáság szerkezete átalakul.

A Kárpát-medence és a Kárpát-medencei fiatalok gazdasági 
egységként kezelése

A Kutatás egyértelműen kimutatta, hogy a fiataloknál teljesen 
természetes az otthon és anyaország közti mozgás. A partnere-
inkkel való kapcsolattartás egyértelművé tette, hogy egy szoros 
kapcsolat, gazdasági együttműködést is eredményezhet. Egy a 
jelen projektre épülő kapcsolati hálózat kiépítése erősíthet azt a 
szemléletet, hogy a Kárpát-medencét egy gazdasági egységként 
kezeljük és ennek intézményesített rendszerét kidolgozzuk. Az 
EU-s szabályok ezeket teljes mértékben alátámasztják. 

2.
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A fiatalokkal foglalkozó humán szakemberek szemléletfor-
málása és képzése. Egy ifjúságneveléssel, kezeléssel foglal-
kozó horizontális szint beépítése.

A projekt során az a tapasztalat, hogy a vidéki térségekben a 
humán szakemberek (családsegítők, önkormányzati dolgozók, 
kulturális szakemberek, stb) kiemelten nem foglalkoznak a fi-
atalokkal vonatkozó generációs kérdésekkel. Minden humán 
szakember tevékenységébe be kell építeni az olyan horizontá-
lis tevékenységek (képzés, érzékenyítés formájában) amelyek 
a fiatalokkal foglalkoznak. Ha ez megtörténik az említett mig-
rációs szándék, motivációs irány megváltozhat, és az 1. pontba 
említett szemléletformálásban a humán szakemberek is ha-
tékonyan kiveszik a részüket. 

 

Innovatív pályaorientációs rendszerek létrehozása és az 
önismereti fejlesztés előtérbe helyezése

Az életpálya-építés része a családtervezés, a lakáskérdés, a 
megélhetés kérdései vagy a karriertervezés, a pályaválasztás 
életszakaszai, de mindezeket megelőzi egy pályaorientációs 
életpálya szakasz is, ami egészséges esetben az általános is-
kola utolsó és a középiskola első éveire esik.

Az ún. “Z” generáció számára a pályaválasztás és az önállóso-
dás is egyre nehezebbé vált az elmúlt években. Ennek hátteré-
ben többek között a posztindusztriális társadalom áll, amely a 
korai fogyasztást, és a kései felnövést erősíti. A fiatalok döntő 
része halasztja a felnőtté válást, nem akar kilépni a munka vi-
lágába, elhúzzák a felsőoktatási tanulmányaikat, sokszor csak 
sodródnak az árral. 

A jelenlegi pályaorientációs rendezvények, egyre kevesebb 
számban megjelenő pályaválasztási kiadványok egy dolgot 

3.

4.



 - 85 -

Összegző javaslatok 

feltételeznek a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló fia-
talokról: az önismeretet, vagyis annak a tapasztalatnak, is-
meretnek és benyomásoknak a meglétét, amely segítségével 
meghatározzuk, kik vagyunk, mit szeretnénk, milyen az ér-
deklődésünk, miben vagyunk jók.  

Ez a „tudás” egyre kevésbé van meg egy fiatalban a „Z” generáció sajátosságai 
okán, ezért véleményünk szerint a pályaorientáció elsődleges lépése önmagunk 
meghatározása kell, hogy legyen. Csak egy olyan fiatal képes eldönteni, hogy 
“merre tovább”, aki minimálisan tisztába van érdeklődési körével, saját maga ké-
pességeivel, értékrendjével. Ezek az információk elengedhetetlenek, ahhoz, hogy 
eldöntsük milyen munkát, felsőoktatást és milyen típusú életet válasszunk.

Az Együtt Európáért Alapítvány említet projekt javaslatai ezért 
mindenképpen aktuálisak, hiszen az általunk javasolt pályao-
rientációs módszertanok, amelyek már gyerekkorban alkal-
mazhatóak, segítik a későbbi attitűdök kialakulását, amely 
hossztávon kihatással lehet a helyben maradásra, nemzet-
gazdaságra, családpolitikára. 

A jó gyakorlatok tudástranszfere

A projekt során egyértelmű, hogy tanulunk egymástól. Egy  
Kárpát-medencei tudástranszfer, amely során az ifjúsági szer-
vezetek megosztják egymással a gondolataikat a közösség-
szervezésről, a generációs problémákról, a fiatalok integrálá-
sáról egyértelműen segíti a projekt által felvetett alapprobléma 
megoldását. Ahogy a partnerszervezetek bemutatásánál már 
jeleztük, minden résztvevő partnernek vannak már közösség-
szervezési, és fiatalokat érintő jó gyakorlatai. A projekt 2 éves 
tudástranszfere, alapvetően megváltoztatta a Alapítvány és a 
többi partner szemléletét is. Olyan jó gyakorlatokat tanultunk 

5.



 - 86 -

Összegző javaslatok

 - 87 -

A 4. ipari forradalom itt van A 4. ipari forradalom itt van   

és vettünk át, amelyek beépültek a gyakorlatba. Hasonló pro-
jektek generálása kiemelt jelentőségű a fiatalok szempontjá-
ból. 

Hangsúlyeltolódás a fiatalok munkapiacán – A munkahely-
megtartás szerepe

A projekt arra az alapkutatásra épül, amely kimutatja, hogy a 
kedvező szabályozási környezet hatására a munkapiacra be-
került pályakezdők jelentős része rövid időszakon, egy éven 
belül ki is kerül a munkaszervezetből. Sok esetben tovább ta-
nulnak, külföldre mennek, de rosszabb esetben a NEET cso-
port részévé válnak és elindulnak a lejtőn. 

Az uniós tagállamok kormányai, felismerve a probléma ifjúsági 
jellegét, különböző uniós és nemzeti programokkal, szakpoli-
tikai intézkedésekkel próbál megoldást kínálni a munkanél-
küliség generációs jellegére. A projekt részben ott kezdődik, 
ahol a fenti intézkedések véget érnek: a fiatalok, különösen 
tehát az „Y-Z” generáció munkaszervezetbe kerülésével. 

6.

A projekt legfőbb célja, hogy 
a kedvező szabályozási kör-
nyezet hatására a munkaszer-
vezetbe került fiatalok bent is 
maradjanak a munka világá-
ban. 

Az átvilágított szervezetek ru-
galmas munkaszervezeti meg-
oldások hatására hatékonyan 
és hosszú távon kezelni tudják 
a munka világába kerülő fiatal 
munkavállalói generációt. 
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A projekt során számos olyan szervezetfejlesztési módszert 
alkalmaznánk, vagy alkalmazására tennénk javaslatot, amely 
a hosszú távú elköteleződést erősíti a fiatal munkavállalókban 
a munkáltató irányába. Ez egyrészt előny munkáltatói oldalon, 
hiszen a megszerzett tudást, szakmai tapasztalatot a munka-
vállalók az adott cégnél hasznosítják másrészt előny a mun-
kapiacon is, hiszen a munkaszervezetbe került fiatalok bent is 
maradnak. 

A módszerek közül kiemelten kezeljük és a projekt során 
nemzetközi szinten is elterjesztjük, fejlesztjük a saját fejlesz-
tésű teljesítmény értékelő módszerünket, a Gamification Au-
ditot. (A módszer rövid leírását korábban taglaltuk, mint alkal-
mazható, leendő jó gyakorlat.) Az együtt Európáért Alapítvány 
kiemelten javasolja olyan projektek megvalósítását, amelyek 
az átképzés, képzés, munkahelyteremtés tematikától eltérve 
a munkahelymegtartást veszi alapul. 
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